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WSTĘP

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej polski rynek pracy przechodzi wiele zmian 
strukturalnych i instytucjonalnych. Jednocześnie stał się on częścią ponadnarodowe-
go systemu związanego ze swobodnym przepływem pracowników. Polska – jako 
kraj członkowski – została zobowiązana do realizacji celów Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia, to jest pełnego zatrudnienia, polepszenia jakości i produktywności pra-
cy oraz wzmocnienia spójności i integracji społecznej. 

Na szczeblu Unii Europejskiej pełne zatrudnienie zostało zdefiniowane w Strate-
gii Lizbońskiej przez 70-procentową stopę zatrudnienia. W marcu 2010 r. Komisja 
Europejska przedłożyła nową strategię Europa 2020 – Strategia dla inteligentnego, 
zrównoważonego i integrującego wzrostu, w której określono ambitny cel dla Unii 
Europejskiej na 2020 r., a mianowicie osiągnięcie średniej stopy zatrudnienia dla 
osób w wieku 20–64 lata w wysokości 75%. Dla Polski cel ten został wyznaczony 
także na bardzo wysokim poziomie 71%. 

Podmiotami decydującymi w dużym stopniu o sukcesie Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia na szczeblu narodowym są publiczne służby zatrudnienia. Realizują 
one krajowe plany działań na rzecz zatrudnienia za pomocą instrumentów aktywnej 
polityki rynku pracy. Aktywna polityka rynku pracy jest formą interwencji państwa 
w procesy rynkowe. Przyczynia się ona do aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy i zwiększenia produkcyj-
ności zasobów pracy. 
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Duże wydatki na aktywną politykę rynku pracy powodują, że w krajach Unii 
Europejskiej podejmuje się publiczną dyskusję nad efektywnością jej instrumentów 
i prowadzi badania ewaluacyjne. Analizy te mają stosunkowo krótką historię i bazują 
w dużej mierze na dorobku naukowym noblisty w dziedzinie ekonomii Jamesa He-
ckmana. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bada się przeważnie efek-
ty dochodowe aktywnych programów zatrudnienia, natomiast w Unii Europejskiej 
kładzie się przede wszystkim nacisk na efekty zatrudnieniowe. Różnica w wyborze 
odpowiednich miar sukcesu wynika z odmiennej sytuacji na rynku pracy w Stanach 
Zjednoczonych i krajach europejskich. W tych ostatnich zagrożenie długookreso-
wym bezrobociem jest o wiele wyższe i dlatego aktywne programy zatrudnienia są 
nakierowane na ograniczanie tego uciążliwego zjawiska.

Aktywne programy zatrudnienia w Polsce przechodzą ciągłą ewolucję. Poprawa 
sytuacji na rynku pracy po akcesji do Unii Europejskiej umożliwiła znaczne zwięk-
szenie zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dlatego 18 grudnia 2008 r. 
została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Wprowadzone zmiany dotyczące polityki rynku pracy zmierza-
ły przede wszystkim do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, rozszerzenia dostępu do usług rynku pracy, promocji programów 
kształcenia ustawicznego i zmodyfikowały system zasiłków dla bezrobotnych w kie-
runku zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy. 

Badania nad polityką rynku pracy w Polsce podejmowane są przez wiele zespo-
łów naukowych. Wyzwanie to podjął także zespół Katedry Gospodarowania Za-
sobami Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pt. 
Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowanie metodologii bada-
nia efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, reali-
zowanego na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W opracowaniu przedstawione zostały pierwsze wyniki tych badań i analiz. 
Niniejsza publikacja składa się z trzech części.
W pierwszej części zawarta została analiza aktywnych form przeciwdziałania bez-

robociu w Polsce w świetle zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z grudnia 2008 r. Przedmiotem rozważań są 
usługi i instrumenty najczęściej stosowane przez urzędy pracy, to jest: pośrednictwo 
pracy i doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe miejscu 
pracy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne oraz prace 
interwencyjne i społecznie użyteczne. Dla pełniejszej oceny zmian wprowadzonych 
nowelizacją ustawy, przeprowadzono badanie sondażowe wśród pracowników po-
wiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Metodologiczne aspekty ewaluacji programów rynku pracy, stosowane metody 
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oceny ich efektywności w Unii Europejskiej oraz przegląd dotychczasowych badań 
nad efektywnością programów zatrudnienia w Polsce zaprezentowano w drugiej czę-
ści książki.

Trzecia część opracowania poświęcona została polityce rynku pracy w różnych 
modelach gospodarki rynkowej. Analizą objęto trzy podstawowe koncepcje państwo-
wej polityki rynku pracy występujące w krajach Unii Europejskiej. Powiązane one są 
z modelami wolnej gospodarki rynkowej (Wielka Brytania), społecznej gospodarki 
rynkowej (Niemcy) i państwa dobrobytu (Szwecja i Dania).

W systemie wolnej gospodarki rynkowej mamy do czynienia ze zderegulowanym 
rynkiem pracy oraz niskimi standardami prawa pracy i ubezpieczenia społecznego. 
W przypadku wystąpienia bezrobocia zakres interwencji państwa jest znikomy. Wy-
datki na politykę rynku pracy kształtują się na bardzo niskim poziomie. Zasiłki dla 
bezrobotnych są w związku z tym relatywnie niskie i wypłacane przez krótki okres. 
Takie podejście oddziałuje aktywizująco na bezrobotnych w tym sensie, że zmusza 
ich do intensywnego poszukiwania pracy i podejmowania jej niezależnie od poziomu 
oferowanego wynagrodzenia. W rezultacie powstaje sektor niskich płac i grupa osób 
określana jako working poor. 

System społecznej gospodarki rynkowej cechuje się wysokim stopniem instytu-
cjonalnej kooperacji między pracą, kapitałem i państwem. Strukturę tej kooperacji 
można określić jako instytucjonalnie koordynowaną elastyczność. Polityka państwa 
w społecznej gospodarce rynkowej zorientowana jest na tworzenie indywidualnych, 
elastycznych możliwości na rynku pracy, w rezultacie których można w cywilizo-
wany sposób sprowadzić różnorodne sprzeczne interesy gospodarcze i społeczne na 
płaszczyznę modus vivendi. Dominuje tu tradycja korporacyjnego rozwiązywania 
problemów społecznych, zasada solidaryzmu i rozbudowany system ubezpieczeń 
społecznych. Obecnie społeczna gospodarka rynkowa przechodzi wiele reform, spo-
śród których najwięcej kontrowersji w zakresie rynku pracy wzbudzają reformy Har-
tza w Niemczech.

W modelu państwa dobrobytu polityka rynku pracy zmierza do redukcji poda-
ży pracy przez indywidualną koordynację i stosowanie różnego rodzaju zasiłków ze 
środków publicznych i systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Bezrobocie nie 
jest tragedią, gdyż bezrobotni korzystają ze szczodrego systemu zasiłków. Nawet gdy 
następuje deregulacja rynku pracy, to – ze względu na alternatywy w postaci wcześ-
niejszych emerytur, planów socjalnych i rent z powodu nieprzydatności zawodowej 
– nie jest to zbyt dokuczliwe. Na szczególną uwagę zasługuje Dania, która z pełnym 
powodzeniem wdraża koncepcję flexicurity. 

Mamy nadzieję, że przybliżenie rozwiązań stosowanych w krajach o różnych mo-
delach gospodarki rynkowej przyczyni się do szerszego stosowania kryteriów odpo-
wiedzialności ekonomicznej za decyzje zatrudnieniowe i efektywnej alokacji środ-
ków polityki rynku pracy w Polsce.
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W prezentowanej pracy poddano wszechstronnej analizie wiele problemów zwią-
zanych z oceną aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Złożoność omawia-
nych zagadnień przesądza o tym, że niektóre wątki mogą zawierać elementy dysku-
syjne i stanowić zarazem inspirację do dalszych badań. 

Wydanie książki zostało sfinansowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 
w ramach wielopłaszczyznowej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. 
Zintensyfikowano ją i rozszerzono o nowe przedsięwzięcia po wstąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo za to wsparcie, bez którego nie byłoby moż-
liwe spożytkowanie trudu Autorów w postaci publikacji i promowanie rezultatów 
projektu.

Zenon Wiśniewski i Kamil Zawadzki



Część I

ANALIZA AKTYWNYCH FORM  
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
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Zenon Wiśniewski 

ROZDZIAŁ I

EWOLUCJA POLSKIEJ POLITYKI  
RYNKU PRACY

1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy

W literaturze przedmiotu wyraźnie odróżniana jest polityka zatrudnienia od poli-
tyki rynku pracy. Polityka zatrudnienia ma na celu oddziaływanie na ogólny poziom 
zatrudnienia w gospodarce, a w szczególności osiąganie stanu pełnego zatrudnienia. 
W jej obszarze wykorzystuje głównie narzędzia polityki gospodarczej (zwłaszcza 
polityki budżetowej i pieniężnej), mające charakter makroekonomiczny. Natomiast 
polityka rynku pracy nakierowana jest głównie na rozwiązywanie problemów struk-
turalnych rynku pracy i poprawianie skuteczności jego funkcjonowania1. Opiera się 
na wyspecjalizowanych instrumentach dostosowujących strukturę podaży pracy do 
struktury popytu na pracę, takich jak na przykład szkolenia zawodowe czy subsydio-
wanie zatrudnienia, ma zatem charakter mikroekonomiczny. 

Aktywność państwa na rynku pracy powinna mieć charakter makroekonomiczny, 
polegający na wykorzystaniu dla ograniczania bezrobocia instrumentów polityki go-
spodarczej (głównie polityki budżetowej, pieniężnej oraz współpracy gospodarczej 
z zagranicą). W zależności od tego, jaka teoria ekonomiczna jest podstawą polityki 
zatrudnienia, instrumenty te skierowane są albo na stymulowanie globalnego popytu 
na towary (w przypadku teorii keynesistowskiej) albo na stwarzanie producentom 
korzystniejszych ekonomicznych warunków rozwijania produkcji (w przypadku te-
orii neoklasycznej)2. 

1 Por. Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń 1994, s. 
29–43.  

2 Por. E. Kwiatkowski, Bezrobocie – podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
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Polityka rynku pracy jest natomiast interwencją państwa stosowaną w przypad-
ku wystąpienia nierównowagi na rynku pracy i z natury rzeczy nie tworzy nowych 
miejsc pracy o długotrwałym i kapitałointensywnym charakterze. Aktywne programy 
zatrudnienia ukierunkowane są przede wszystkim na przygotowanie bezrobotnych do 
ponownego ich włączenia w proces pracy i powinny być stosowane w odniesieniu do 
wyselekcjonowanych, znajdujących się w najtrudniejszym położeniu regionalnych 
rynków pracy i grup największego ryzyka. Można powiedzieć, że pełnią one funkcję 
„mostu” prowadzącego do przyszłego zatrudnienia. 

Aktywna polityka rynku pracy zmierza do:
aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
zmniejszenia niedopasowań strukturalnych na rynku pracy,
podniesienia produkcyjności siły roboczej i weryfikacji gotowości do pracy bez-
robotnych.
Aktywna polityka rynku pracy została początkowo pomyślana jako instrument 

niosący pomoc bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Miała ona przyczyniać się poprzez aktywne pośrednictwo pracy, rozwój szkoleń 
i subsydiowane zatrudnienie do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia frykcyjnego. 

Począwszy od lat sześćdziesiątych aktywna polityka rynku pracy stała się waż-
nym instrumentem wspierającym przemiany strukturalne w gospodarce. Wtedy to 
zaczęto podkreślać, że jej programy powinny być tak kształtowane, aby tworzyły 
coraz lepsze warunki do inwestowania. Najważniejsze zalecenia dla aktywnych pro-
gramów zatrudnieniowych były charakteryzowane następująco:

promować pracę i szkolenia zawodowe zamiast finansować bezrobocie (zasada 
prymatu pracy i szkolenia nad świadczeniami kompensacyjnymi); 
akcentować komponenty inwestycyjne, tak dalece jak to możliwe, w celu roz-
budowy infrastruktury, poprawy ochrony środowiska naturalnego i tym samym 
polepszenia warunków dla prywatnych inwestycji; 
zwiększać rolę inicjatyw na szczeblu lokalnym; 
podejmować kroki zmierzające do stworzenia drugiego rynku pracy, przy czym 
powinien on mieć znaczenie uzupełniające i być zorientowany na integrację za-
wodową bezrobotnych z pierwszym rynkiem pracy3.
Podkreślano wtedy, że wzrost znaczenia polityki rynku pracy związany jest z prze-

świadczeniem o malejącej skuteczności polityki makroekonomicznej i trudnościami 
w realizacji reform strukturalnych rynku pracy4. W tym czasie prowadzono też sze-

3 Pojęcie pierwszego i drugiego rynku pracy do literatury polskiej wprowadził Z. Wiśniewski. Problematyka dru-
giego rynku pracy dyskutowana jest także pod hasłem pracy opłacanej poniżej płacy uzgodnionej w układach 
zbiorowych pracy. Por. Z. Wiśniewski, op. cit., s. 39.

4 Szersze rozważania na ten temat przedstawia E. Kwiatkowski, Polityka makroekonomiczna jako instrument ogra-
niczania bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne, w: S. Krajewski, T. Tokarski (red.) Wzrost gospodar-
czy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, UŁ, Łódź 2002, s. 335–356.

−
−
−

−

−

−
−



17

roką dyskusję nad rolą polityki rynku pracy w warunkach wysokiego i uporczywego 
bezrobocia. W tej sprawie występuje wiele kontrowersji. W zasadzie nikt nie podwa-
ża pozytywnego wpływu aktywnych programów zatrudnienia na przejściowe ogra-
niczenie bezrobocia. Dyskusja toczy się jednak wokół tego, czy aktywne instrumen-
ty polityki rynku pracy prowadzą do wzrostu miejsc pracy o trwałym charakterze 
w gospodarce. Jest to sprawa istotna, gdyż w toczonej dyskusji często przypisuje się 
programom zatrudnienia zadania znacznie przekraczające ich możliwości. Wykorzy-
stują to później oponenci, którzy podważają efektywność polityki rynku pracy i ce-
lowość jej finansowania. Próbują oni w politycznej grze wywołać wrażenie, że przez 
ograniczanie wydatków na politykę rynku pracy można by stworzyć więcej miejsc 
pracy. Z drugiej strony podkreślić należy, że polityka rynku pracy nie jest żadnym 
„złotym środkiem” umożliwiającym przezwyciężenie problemów zatrudnieniowych, 
gdyż nie jest ona ukierunkowana na tworzenie nowych miejsc pracy. Jej rola staje się 
tym bardziej problematyczna, im dłużej trwa sytuacja kryzysowa. 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się nowe trendy w polityce spo-
łecznej przenoszące punkt ciężkości z socjalnych uprawnień jednostki na jej zobo-
wiązania. W polityce rynku pracy znalazło to odzwierciedlenie w koncepcji łączącej 
wspieranie gotowości do podjęcia zatrudnienia ze zwiększaniem przymusu pracy5. 
W tym duchu przeprowadzono reformy: Welfare to work w Wielkiej Brytanii, Work, 
work, work w Holandii i Active line w Danii, w ramach których dokonano licznych 
obostrzeń i cięć w systemie świadczeń dla bezrobotnych.  

Obecnie zmierza się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez pracę, 
przeciwstawiając to podejście zwalczaniu wykluczenia przez przyzwoite świadcze-
nia kompensacyjne. Należy pamiętać, że utrzymanie osób niepracujących wymaga 
coraz większej redystrybucji dochodów na ich rzecz, co zmniejsza konkurencyjność 
gospodarki. Zasadniczym zadaniem systemu osłony socjalnej dla bezrobotnych po-
winno być zapewnienie dochodów na okres aktywnego poszukiwania pracy oraz 
stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej. Zakres świadczeń nie powinien 
natomiast stanowić motywacji do uzyskania statusu bezrobotnego. Powinno mieć 
miejsce ściślejsze łączenie aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu z po-
mocą pieniężną, ale uwarunkowaną zobowiązaniem do uczestnictwa w tych progra-
mach i aktywnym poszukiwaniem pracy. Wymaga to zmiany podejścia państwa do 
rynku pracy i wypracowania nowej strategii, która powszechnie nazywa się filozofią 
państwa pracy (workfare state).

W procesie realizacji celów polityki rynku pracy stosuje się wiele środków, które 
można podzielić na aktywne i pasywne. W statystykach Eurostatu i OECD wykorzy-
stuje się klasyfikację instrumentów na 9 grup: 

5 Por. M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę 
aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 24–32; I. Dingeldey, Wohlfahrts-
staatlicher Wandel zwischen „Arbeitszwang” und Befaehigung, „Berliner Journal fuer Sozologie” 2007, nr 2, s. 189.
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Publiczne służby zatrudnienia (pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wraz 
z kosztami administracji)
Szkolenia zawodowe
Rotacja pracy i podział pracy
Zachęty zatrudnieniowe (programy umożliwiające zatrudnienie osób bezrobot-
nych lub utrzymanie miejsca pracy, które bez wsparcia byłoby zlikwidowane)
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy
Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej
Zasiłki i odprawy dla bezrobotnych
Wcześniejsze emerytury 

Przedstawiony podział jest rozwiązaniem arbitralnym. W tym ujęciu środki w gru-
pach 1–7 zaliczyć można do instrumentów aktywnych, a grupy 8–9 do pasywnych.

Aktywne instrumenty polityki rynku pracy można podzielić na zorientowane 
podażowo i popytowo. Instrumentami zorientowanymi na podaż pracy, wspierają-
cymi poszukujących pracy, są przede wszystkim szkolenie i doskonalenie zawodo-
we oraz doradztwo zawodowe i po części pośrednictwo pracy. Należy podkreślić, 
że wspieranie szkolenia i doskonalenia zawodowego stanowi rdzeń polityki rynku 
pracy. Główne ich zadanie sprowadza się do dostosowania kwalifikacji zawodowych 
pracowników do zmian w gospodarce. Wykorzystując instrumentarium szkoleniowe 
możemy ułatwić integrację zawodową osobom bezrobotnym i absolwentom szkół 
z nieadekwatnymi kwalifikacjami. 

Do instrumentów zorientowanych popytowo zalicza się wszystkie formy zatrud-
nienia subsydiowanego. Można tutaj wskazać w szczególności na takie instrumenty, 
jak: środki na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych, dotacje 
płacowe dla firm zatrudniających osoby bezrobotne, bezpośrednie tworzenie miejsc 
pracy w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz promocję podej-
mowania działalności gospodarczej.

Instrumenty polityki rynku pracy powinny być kierowane do grup problemowych 
na rynku pracy. W Polsce grupy te zostały określone w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. Zalicza się do nich bezrobotnych do 25. roku ży-
cia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, osoby 
powyżej 50. roku życia i niepełnosprawne, bezrobotnych samotnie wychowujących 
co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia i pozostających bez pracy po odbyciu 
kary pozbawienia wolności. Jest to podejście tradycyjne, ustalające grupy celowe 
w sposób arbitralny. Nową koncepcją w tym zakresie jest profilowanie bezrobotnych 
(unemployment profiling). Profilowanie bezrobotnych jest instrumentem zapobiegają-
cym powstaniu bezrobocia długookresowego. Do tej pory panaceum na palący prob-

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.



19

lem bezrobocia długotrwałego była aktywna polityka rynku pracy, która ograniczała 
się jedynie do zmniejszania istniejącego już zasobu długookresowo bezrobotnych. 
Alternatywne podejście sprowadza się do ograniczania napływu osób do długotrwa-
łego bezrobocia. Przeciwdziałanie bezrobociu długotrwałemu powinno zacząć się 
jak najszybciej po uzyskaniu statusu bezrobotnego, przy czym wczesna interwencja 
skierowana do wszystkich bezrobotnych byłaby bardzo kosztowna. Dlatego pojawia 
się konieczność profilowania bezrobotnych, czyli wczesnej identyfikacji osób naj-
bardziej narażonych na długookresowe bezrobocie, a następnie doboru najbardziej 
efektywnych dla tych osób form pomocy6. 

Sumując należy podkreślić, że Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia zobowiązana jest do realizacji koncep-
cji flexicurity. Zmierza ona do zwiększania elastyczności na rynku pracy z jednoczes-
nym zachowaniem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na rynku pracy jest rozumiane 
nie jako stałe miejsce pracy, lecz jako pewność zatrudnienia. Tak pojmowane bez-
pieczeństwo jest osiągane przez wyposażenie społeczeństwa w umiejętności, które 
umożliwiają znalezienie nowego miejsca pracy. Aktywna polityka rynku pracy jest 
jednym z komponentów modelu flexicurity, zmierzającego do osiągnięcia równowa-
gi między elastycznością, a bezpieczeństwem na rynku pracy. Kwestia możliwości 
jej wykorzystania do realizacji strategii flexicurity była już przedmiotem wielu analiz 
w naszym kraju7. 

Pamiętać należy, że problemy zatrudnieniowe spowodowane niewystarczającą 
stopą wzrostu gospodarczego nie mogą być rozwiązane przez instrumenty polityki 
rynku pracy. Koszty polityki rynku pracy są bardzo wysokie, a jej instrumentarium 
nie jest dostosowane do skutecznego oddziaływania na rynek pracy w warunkach 
permanentnego niedoboru miejsc pracy. Jest ono przede wszystkim ukierunkowane 
na doraźne usuwanie nierównowagi na rynku pracy. Programy zatrudnienia mogą 
pełnić efektywnie funkcję komplementarną w stosunku do innych środków polityki 
gospodarczej państwa. Nie oddziałują one bowiem, z wyjątkiem subwencjonowane-
go zatrudnienia, na popytową stronę rynku pracy. Popyt na pracę uzależniony jest od 
decyzji pracodawców, którzy poprzez inwestycje tworzą miejsca pracy na pierwszym 
rynku pracy.

6 Por. M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobo-
ciu, UMK, Toruń 2009.

7 Szersze rozważania na ten temat zawarte są w raporcie wydanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Warszawa 2009; A. Kamińska (red.), 
Flexicurity – między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy, C.H. Beck, Warszawa 2008. Zob. też K. 
Philips, R. Eamets, Approaches to flexicurity: EU models, European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, Luxembourg 2007. 
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2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujące  
Europejską Strategię Zatrudnienia

W maju 2004 r. wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpiły 
istotne zmiany w polityce rynku pracy wprowadzone ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Zastąpiła ona obowiązującą od prawie dziesięciu lat usta-
wę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Co prawda, w Unii Europejskiej 
polityka rynku pracy znajduje się w gestii krajów członkowskich, które samodzielnie 
określają jej kształt i instrumenty, to jednak Polska – jako kraj członkowski – reali-
zować musi założenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W jej ramach nasz kraj 
zobowiązany jest do:

przekładania intencji wytycznych polityki zatrudnienia na narodowe plany działań 
na rzecz zatrudnienia i przygotowywania sprawozdań o stopniu ich realizacji,
wykreowania systemu zarządzania przez cele (MBO) przez zdefiniowanie skwan-
tyfikowanych celów dla corocznych wytycznych polityki zatrudnienia,
wprowadzenia narodowych procedur nadzoru i monitoringu. 
Podmiotami decydującymi w dużym stopniu o sukcesie Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia na szczeblu narodowym są publiczne służby zatrudnienia. Realizują 
one narodowe plany działań na rzecz zatrudnienia za pomocą instrumentów polityki 
rynku pracy. 

Istotny wpływ na cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia ma polityka spójności 
(cohesion policy)8. Polityka ta postrzegana jest jako główny instrument pogłębiania 
europejskiej integracji słabiej rozwiniętych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Komisja Unii Europejskiej chce bowiem poprzez niwelację występujących różnic za-
gwarantować dobrobyt wszystkim swoim członkom, zminimalizować dysproporcje 
między nimi i uniknąć polaryzacji. Polityka spójności zmierza do wzrostu spójności 
gospodarczej, społecznej i przestrzennej. 

Cele i zadania Europejskiej Strategii Zatrudnienia wytyczane są na szczyto-
wych spotkaniach przywódców Unii Europejskiej. Na szczycie w Lizbonie (2000) 
i w Sztokholmie (2001) określono ambitne cele, które miały być zrealizowane do 
2010 r.: stopę zatrudnienia ogółem na poziomie 70%, a dla kobiet 60%. Jeśli chodzi 
o starszych pracowników, to przyjęto, że stopa zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata 
zwiększy się do 2010 r. do poziomu 50%.

Wytyczne Europejskiej Strategii Zatrudnienia przechodziły ewolucję. Pierw-
sza ich zmiana dokonana została w 2003 r. Zaproponowano wówczas 10 nowych 
wytycznych zatrudnienia pod hasłem: Europejska strategia pełnego zatrudnienia 

8 Por. Italian Presidency: Informal Ministerial Meeting on Cohesion Policy. Background document for discussion, 
Rome, October 20th 2003, s. 1–2 i B. Wieliczko, Polityka regionalna w Unii Europejskiej i Polsce, Instytut Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, „Studia i Monografie” 2003, nr 118, s. 8.

−

−

−
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i lepszej pracy dla wszystkich. Zostały one zorientowane na realizację średniookre-
sowych celów do 2010 r. Nowe wytyczne miały za zadanie wspierać trzy cele, to jest 
pełne zatrudnienie (more jobs), polepszenie jakości i wydajności pracy (better jobs) 
i wzmocnienie spójności i integracji społecznej (jobs for all). 

W 2005 r. Rada Europejska przeprowadziła kolejną modyfikację wytycznych 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia9. Przyjęto Zintegrowany Pakiet Wytycznych na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia, który połączył Ogólne Wytyczne Polityki Gospodar-
czej z Wytycznymi Zatrudnienia10. Ten pakiet zawierał wytyczne podzielone na trzy 
części: makroekonomiczną, mikroekonomiczną i zatrudnienia. Wytyczne w zakresie 
zatrudnienia zostały ukierunkowane na przyciąganie większej liczby osób do pracy, 
zwiększenie ich zdolności przystosowywania się do zmieniających warunków po-
przez inwestycje w kapitał ludzki.

W zintegrowanym pakiecie wytycznych kwestie aktywnej polityki rynku pracy 
uwzględnione zostały w wytycznej nr 19, w której była mowa o tworzeniu rynków 
pracy sprzyjających integracji zawodowej bezrobotnych, zwiększeniu atrakcyjności 
finansowej pracy i uczynieniu jej opłacalnej dla osób poszukujących rejestrowa-
nego zatrudnienia11. Zalecano w tym celu wprowadzenie aktywnych form pomocy 
w poszukiwaniu pracy i łatwiejszego dostępu do szkoleń w ramach indywidualnych 
planów działań. Zgodnie z tą wytyczną aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
powinny być zorientowane na skuteczne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 
oraz instrumenty umożliwiające wczesną identyfikację potrzeb. Zwiększenie dostęp-
ności pracy powinno być zapewnione przez wzmocnienie infrastruktury rynku pracy 
na szczeblu krajowym i europejskim, między innymi przez sieć EURES. Ponadto 
zalecano okresowe przeglądy systemów podatkowych z punktu widzenia rozwiązań 
zniechęcających do pracy, przede wszystkim osoby o niskich dochodach i biernych 
zawodowo.

Cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia na 2010 r. nie zostały zrealizowane w więk-
szości krajów Unii Europejskiej. W dużej części zostało to spowodowane kryzysem eko-
nomicznym, który uwidocznił słabości strukturalne Unii Europejskiej. W marcu 2010 r. 
Komisja Europejska przedłożyła nową strategię Europa 2020 – Strategia dla inteli-
gentnego, zrównoważonego i integrującego wzrostu12. Obejmuje ona działania, które 
mają prowadzić do osiągnięcia w Unii Europejskiej w 2020 r. średniej stopy zatrud-
nienia dla osób w wieku 20–64 lata w wysokości 75%. Dla Polski cel ten został okre-
ślony na bardzo wysokim poziomie – 71%.

Jedną z najpilniejszych potrzeb w Unii Europejskiej jest stworzenie nowych 

9 European Communities, Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe, Luxembourg 2004.
10	 Załącznik II do Konkluzji Prezydencji, Bruksela 16–17 czerwca 2005, 102555/05. 
11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005–

2008, Warszawa 2007.
12 European Commission, Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020. 
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miejsc pracy. Obecnie bez pracy pozostaje 10% osób w wieku od 20 do 64 lat – czyli 
około 23 miliony ludzi. Z szacunków wynika, że do 2015 r. w sektorach technologii 
informacyjnych, służbie zdrowia i badaniach naukowych będzie brakować 2,7 mi-
liona wykwalifikowanych pracowników. Starzenie się społeczeństwa dodatkowo po-
garsza tę sytuację. Stopa zatrudnienia musi wzrosnąć, aby liczba pracujących zrów-
noważyła liczbę osób przechodzących na emeryturę. Przygotowany program działa-
nia w zakresie rynku pracy obejmuje cztery priorytety: modernizację rynków pracy, 
dopasowanie umiejętności poszukujących pracy do zapotrzebowania gospodarki na 
kwalifikacje, poprawę jakości zatrudnienia i warunków pracy oraz tworzenie miejsc 
pracy.

3. Polityka rynku pracy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

W Polsce w 2004 r. mocą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadzony został podział na usługi i instrumenty rynku pracy. Rozróżniono 
cztery podstawowe usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe 
wraz z informacją zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i organizację 
szkoleń. 

Podstawowe usługi obudowane są następującymi instrumentami wspierający-
mi: finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, 
finansowaniem kosztów zakwaterowania w miejscu pracy w przypadku skierowania 
przez powiatowy urząd pracy, dofinansowaniem wyposażenia miejsca pracy, podję-
cia działalności gospodarczej i kosztów konsultacji oraz doradztwa, refundowaniem 
kosztów ponoszonych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z za-
trudnieniem bezrobotnego i finansowaniem dodatków aktywizacyjnych. 

W polskim ustawodawstwie w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych usta-
nowiono następujące instrumenty polityki rynku pracy: szkolenia, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże, środki na 
utworzenie miejsc pracy i prace społecznie użyteczne. Instrumenty te oddziałują na 
podażową i popytową stronę rynku pracy. Do podażowo zorientowanych instrumen-
tów zalicza się szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, które 
od 2009 r. przyjęło formę przygotowania zawodowego dorosłych. Do instrumentów 
zorientowanych popytowo zalicza się tzw. zatrudnienie subsydiowane, a więc prace 
interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz środki na podjęcie 
działalności gospodarczej przez bezrobotnych i na wyposażenie stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego.

W ustawie precyzyjnie zdefiniowano grupy celowe, które określono jako bezro-
botnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dla tych grup prze-
widziano instrumenty związane z zatrudnieniem subsydiowanym. Mają one umożli-
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wić im wejście na pierwszy rynek pracy przez okresowe wsparcie otrzymane na tzw. 
drugim rynku pracy. 

Pozytywnie należy ocenić wprowadzoną we wrześniu 2004 roku zmianę polega-
jącą na przesunięciu finansowania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych z Fun-
duszu Pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To posunięcie odciążyło istotnie 
Fundusz Pracy od wydatków na świadczenia kompensacyjne. Jednocześnie popra-
wiająca się sytuacja gospodarcza po naszej akcesji do Unii Europejskiej powodowała 
wzrost wpływów do Funduszu Pracy. Prowadziło to do objęcia aktywnymi instru-
mentami polityki rynku pracy coraz większej liczby bezrobotnych. O ile w 2005 r. 
liczba bezrobotnych uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania bezro-
bociu wynosiła 561,7 tys. osób, to w 2007 r. wzrosła do 672,8 tys. osób. Poprawiały 
się też efekty zatrudnieniowe tych działań. W 2005 r. 47,9 % bezrobotnych objętych 
programami zatrudnienia uzyskało pracę, a w 2007 r. wskaźnik ten był wyższy o pra-
wie 10 punktów procentowych (57,7 %). Dobra sytuacja na rynku pracy skłoniła rząd 
– po czterech latach od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej – do nowelizacji 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sejm przyjął tę noweliza-
cję 19 grudnia 2008 r. 

4. Kierunki zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wprowadzone w nowelizacji ustawy zmiany dotyczące polityki rynku pracy 
zmierzały w czterech kierunkach13: 

po pierwsze, poprawa sytuacji na rynku pracy umożliwiała znaczne zwiększenie 
zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a w szczególności osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji; 
po drugie, starano się zwiększyć dostęp do usług rynku pracy; 
po trzecie, zakładano znaczne preferencje dla programów kształcenia ustawicz-
nego; 
po czwarte, zmodyfikowano system zasiłków dla bezrobotnych w kierunku zwięk-
szenia motywacji do poszukiwania pracy. 
Pierwszy cel, to jest zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, za-

mierzano osiągnąć przed wszystkim przez rozszerzenie dostępu osób uprawnionych do 
korzystania z poszczególnych instrumentów polityki rynku pracy i poprawę sprawności 
działania urzędów pracy oraz wizerunku publicznych służb zatrudnienia. 

Nowelizacja przewidywała rozszerzenie możliwości korzystania ze szkoleń 

13 Szerzej zmiany te przedstawione są w Uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z 2008 r., dostęp na stronie internetowej Sejmu RP w druku 1196 z dnia 22 października 2008 r.

−

−
−

−
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o osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, uczestniczące w zajęciach Centrum Integra-
cji Społecznej, pobierające rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe, pracow-
ników firm, które ogłosiły upadłość lub są w stanie likwidacji oraz osoby pobierające 
świadczenie socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny. Ponadto 
poszerzono zakres usług szkoleniowych. Obecnie obejmują one skierowanie na 
szkolenie wraz z opłaceniem jego kosztów i stypendium dla uczestnika, udzielenie 
pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, dofinansowanie kosztów egzaminów 
oraz finansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz ze stypendiami. 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, które było przewidziane dla osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zostało udostępnio-
ne dla wszystkich bezrobotnych i przekształcone w przygotowanie zawodowe do-
rosłych. Podobnie postąpiono ze stażami. Do nowelizacji były one adresowane do 
bezrobotnych do 25. roku życia. W wyniku zmian są one dostępne dla wszystkich 
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Utworzono centra aktywizacji zawodowej, jako wyodrębnione części urzędów 
pracy, które miały przyczynić się do jakościowej poprawy funkcjonowania pośred-
nictwa pracy. Ponadto zintegrowano potencjał pośrednictwa pracy przez połączenie 
odrębnych usług, to jest pośrednictwa pracy i usługi EURES. Nowa regulacja wpro-
wadziła też obowiązek sporządzania indywidualnych planów działania dla bezrobot-
nych pozostających bez pracy co najmniej 6 miesięcy. Plan ten musi być opracowy-
wany we współpracy z bezrobotnym, a jego przygotowanie zakończone nie później 
niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji. Nowe uregulowania zmierzały też do 
zwiększenia motywacji bezrobotnych do uczestnictwa w przedsięwzięciach aktywi-
zujących. W tym celu wprowadzono wyższe świadczenia w formie stypendiów dla 
bezrobotnych biorących udział w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym 
dorosłych i kontynuujących naukę w ramach nauki szkolnej.

Nowym zamiarem była próba integracji działań publicznych służb zatrudnie-
nia i ośrodków pomocy społecznej. Rozwiązania te miały skoordynować działania 
w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec których niesku-
teczne okazywały się tradycyjne instrumenty polityki rynku pracy. Rezultatem miało 
być zmniejszenie liczby osób pozostających w rejestrach urzędów pracy ze względu 
na ubezpieczenia zdrowotne. 

Drugim celem nowelizacji ustawy było zwiększenie dostępu do usług rynku pra-
cy. Poszerzono grono osób uprawnionych do korzystania z usług rynku pracy o po-
szukujących pracy, w tym pracujących powyżej 45. roku życia, małżonków rolników 
objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i emigrantów zarobkowych. 
Rozszerzono także zakres pomocy urzędów pracy dla pracodawców w ramach po-
radnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Przewidziano tutaj pomoc we 
wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników. Z pośrednictwa 
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pracy i poradnictwa zawodowego mogły zacząć korzystać osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, które nie są pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji 
zatrudnienia. 

Nowelizacja przewidywała wprowadzenie programów specjalnych dla powiato-
wych urzędów pracy. Były one pomyślane jako wsparcie dla bezrobotnych potrze-
bujących specyficznej pomocy na lokalnym rynku pracy. Programy specjalne miały 
zwiększyć wpływ samorządów powiatowych na poprawę sytuacji na rynku pracy. 

Dostęp do usług rynku pracy został poszerzony przez możliwość zlecenia tych 
zadań innym podmiotom. Przykładem takiego rozwiązania może być zlecenie poś-
rednictwa pracy bezrobotnego agencji zatrudnienia.

Proponowane zmiany ukierunkowane były na ograniczenie procedur biurokra-
tycznych przez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Uproszczeniu uległy też przepisy dotyczące działalności agencji zatrudnienia i pro-
cedury ich wpisu do rejestru przez wojewódzkie urzędy pracy.  

Trzeci kierunek zmian związany był z kształceniem ustawicznym i rozszerzał 
możliwości inwestowania w kapitał ludzki. Przewidziano większą dostępność szko-
leń i nowy instrument dla wszystkich bezrobotnych, jakim jest przygotowanie zawo-
dowe dorosłych. Przepisy stworzyły ponadto możliwość wydatkowania większych 
środków z Funduszu Pracy na przedsięwzięcia edukacyjne.

Czwarta zmiana dotyczyła zasad gospodarowania Funduszem Pracy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że tylko 15% bezrobotnych było uprawnionych do tego świadczenia, 
podniesiono jego wysokość i wprowadzono zasadę, że zasiłek ulega obniżeniu po 
trzech miesiącach. 

Sumując można powiedzieć, że nowelizacja ustawy umożliwiła pełniejszą rea-
lizację założeń koncepcji flexicurity, chociaż nie było o tym mowy w dokumentach 
programowych. Rozszerzenie zakresu oddziaływania programów zatrudnieniowych 
i objęcie nimi coraz większej liczby bezrobotnych umożliwiał procykliczny mecha-
nizm finansowania polityki rynku pracy określany mianem stop and go.

5. Wydatki na programy zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej

Kraje członkowskie Unii Europejskiej wydały w 2003 r. na aktywne programy za-
trudnieniowe 66,6 mld euro. Występowała duża rozpiętość pomiędzy poszczególny-
mi krajami Unii w wysokości wydatków. Do krajów, które wydawały ponad 1% PKB 
na aktywne programy zaliczała się Belgia, Dania, Finlandia, Francja, RFN, Szwecja, 
a w szczególności Holandia, gdzie udział tych wydatków był najwyższy i wynosił 
1,85% PKB (wykres 1). Z kolei Austria, Węgry, Włochy, Norwegia, Portugalia, Hi-
szpania i Szwajcaria należały do krajów, w których wydatki na aktywne programy 
mieściły się w przedziale od 0,5% do 1%. Do krajów wydających mniej niż 0,5% 
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PKB należały: Czechy, Słowacja, Polska, Wielka Brytania i Grecja. Wypada dodać, 
że najniższy udział wydatków wśród krajów OECD na aktywne instrumenty miały 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i wynosił on zaledwie 0,13% PKB.

W krajach Piętnastki w 2003 r. wśród wydatków na aktywne instrumenty polityki 
rynku pracy dominowały szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i osób zagrożonych 
bezrobociem (40%). Na drugiej pozycji – z udziałem po około 20% – uplasowały się 
dotacje dla sektora prywatnego na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych i wydat-
ki na bezpośrednie tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych w sektorze publicznym. 
15% środków na aktywne instrumenty przeznaczonych było dla inwalidów, a 5% na 
wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych. W staty-
stykach nie ujmowano wydatków na pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe ze 
względu na nieporównywalność danych.

Wykres 1. Wydatki na aktywną politykę rynku pracy w wybranych krajach 
w 2003 r. (w % PKB) 
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Źródło: OECD 2004.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej nastą-
piły zmiany w strukturze wydatków na politykę rynku pracy. Z porównywaniem wy-
datków w poszczególnych krajach członkowskich związane są trudności wynikające 
z odrębnych klasyfikacji instrumentów tejże polityki. Tym niemniej przeanalizowa-
nie wydatków na politykę rynku pracy w krajach Unii Europejskiej i ich doświadczeń 
w zakresie stosowania poszczególnych instrumentów pozwala określić możliwości 
aktywnego oddziaływania państwa na rynek pracy. 
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W Polsce wydatki na politykę rynku pracy w relacji do PKB są dużo niższe niż 
w Unii Europejskiej. W 2008 r. kraje Piętnastki wydawały na aktywne i pasywne for-
my przeciwdziałania bezrobociu 1,69% PKB, a średnia dla UE–27 wynosiła 1,6% 
PKB. W naszym kraju udział ten kształtował się na poziomie 0,9%; a zatem relacja 
ta jest zbliżona do poziomu przed wstąpieniem do Unii Europejskiej.

Udział wydatków na politykę rynku pracy w PKB w Polsce ma od 2005 r. ten-
dencję malejącą i zmniejszył się do 2008 r. o 0,37 punktu procentowego. Wynikało 
to przede wszystkim ze spadku wydatków na pasywne programy rynku pracy, spo-
wodowanego zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. 
Należy jednak podkreślić, że w latach 2005–2008 znacząco wzrósł udział wydatków 
na aktywne programy zatrudnienia w wydatkach ogółem na politykę rynku pracy. 

Tabela 1. Wydatki na politykę rynku pracy według kategorii w Polsce i Unii Euro-
pejskiej w latach 2005–2008 (w % PKB) 

Kategoria Obszar 2005 2006 2007 2008
Ogółem 
kategorie 1–9

UE–27 2,070 1,905 1,683 1,604
UE–15 2,150 1,983 1,759 1,688
Polska 1,282 1.164 1,015 0,907

Pośrednictwo 
pracy 
i doradztwo 
zawodowe

UE–27 0,223 0,201 0,193 0,190
UE–15 0,232 0,208 0,201 0,200

Polska 0,069 0,094 0,096 0,088

Instrumenty 
aktywne –
kategorie 2–7

UE–27 0,509 0,502 0,470 0,455
UE–15 0,526 0,520 0,498 0,472
Polska 0,356 0,359 0,405 0,469

Instrumenty 
pasywne – 
kategorie 8–9

UE–27 1,338 1,202 1,020 0,959
UE–15 1,392 1,254 1,070 1,016
Polska 0,857 0,711 0,514 0,350

Źródło: Eurostat, LMP database: Imp_expsumm.

Pomiędzy poszczególnymi krajami występują duże różnice w poziomie wydat-
ków na politykę rynku pracy. Najwyższy udział tych wydatków w PKB posiada Bel-
gia i wynosi on 3,3% (wykres 2). Dwuprocentowy udział przekraczają cztery nastę-
pujące kraje: Hiszpania, Dania, Holandia i Finlandia. Z kolei najniższy udział posia-
dają takie kraje, jak: Rumunia i Estonia (po 0,27%), Litwa (0,37%), Czechy (0,42%), 
Słowenia (0,45%) i Bułgaria (0,47%). 

W strukturze wydatków według instrumentów nie ma znaczących różnic pomię-
dzy Piętnastką a rozszerzoną Unią Europejską. Przez lata organizacje międzynaro-
dowe zalecały przesuwanie akcentów ze świadczeń kompensacyjnych dla bezrobot-
nych w kierunku aktywnych instrumentów. Według tej rekomendacji postępuje wiele 
rządów i obecnie przeciętny udział wydatków na aktywne programy zatrudnieniowe 
bez pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego (kategorie 2–7) w UE–27 wynosi 
28,4% ogółu wydatków na politykę rynku pracy (tab. 1). Do przedsięwzięć aktyw-
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nych należy jeszcze zaliczyć wydatki na administrację publicznych służb zatrudnie-
nia, pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe (kategoria 1) w wysokości 11,8%. 
W sumie w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej na aktywizację bezrobotnych wy-
daje się zatem 40,2% ogółu środków na politykę rynku pracy. 

Jeśli chodzi o udział wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
w Polsce, to wynosił on w 2008 r. aż 61,4%. Pod tym względem plasujemy się na 
trzecim miejscu w Unii Europejskiej po Szwecji (67,5%) i Bułgarii (67%). Wydatki 
na pasywne instrumenty stanowiły u nas tylko 38,6% ogółu wydatków, podczas gdy 
w całym ugrupowaniu aż 59,8%.

Wykres 2. Wydatki na politykę rynku pracy w Unii Europejskiej według krajów 
i kategorii instrumentów w 2008 r. (w % PKB) 
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BE –Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, IE – Irlandia, EL – Grecja, ES 
– Hiszpania, FR – Francja, IT – Włochy, CY – Cypr, LV – Łotwa, LT – Litwa, LU – Luksemburg, HU 
–Węgry, MT – Malta, NL – Holandia, AT –Austria, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SI 
– Słowenia, SK – Słowacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytania.
Źródło: Eurostat, Labour market policy – expenditure and participants. Data 2008, Luxembourg Pub-

lications Office of the European Union, Luxembourg, s. 20.

 Współcześnie wskazuje się na szczególną rolę pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Intensyfikacja takich 
środków, jak doradztwo zawodowe, częstsze kontakty z urzędem pracy, indywidual-
ne plany działania dla poszukujących pracy, sankcje w stosunku do osób odmawiają-
cych podjęcia pracy czy obowiązek świadczenia pracy przez bezrobotnych otrzymu-
jących pomoc socjalną w długim okresie, może poprawić sytuację na rynku pracy.

Udział wydatków na pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wraz z kosz-
tami administracyjnymi publicznych służb zatrudnienia kształtował się w Unii 
Europejskiej w 2008 r. na poziomie 11,8% ogółu wydatków na politykę rynku 
pracy, a w Polsce wynosił 9,7%. Ten niższy udział wydatków po części można wy-
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tłumaczyć relatywnie niskim poziomem płac w naszym kraju i odmiennym pozio-
mem i strukturą zatrudnienia w urzędach pracy w poszczególnych krajach. General-
nym problemem jawiącym się przy aktywizacji pośrednictwa pracy są braki kadrowe 
w publicznych służbach zatrudnienia. 

Tabela 2. Struktura wydatków według instrumentów polityki rynku pracy w Unii 
Europejskiej w 2008 r. (w % ogółu wydatków) 

Szwecja UE–27 UE–15 Polska Niemcy Wielka 
Brytania Szwecja Dania 

Pośrednictwo i doradztwo 
(1) 11,8 11,8 9,7 14,8 51,7 20,8 9,7

Szkolenia zawodowe (2) 11,1 11,1 13,5 15,2 3,2 5,0 9,6
Rotacja pracy i podział 
pracy (3) 0,1 0,1 – 0,0 – – –

Zachęty zatrudnieniowe 
(4) 6,8 6,8 6,3 4,0 2,4 26,7 5,6

Wspieranie zatrudnienia 
i rehabilitacja niepełno- 
sprawnych (5) 

4,6 4,3 22,9 1,7 2,5 14,0 25,2

Bezpośrednie tworzenie 
miejsc pracy (6) 3,8 3,8 2,4 3,3 1,1 – –

Podejmowanie działalności 
gospodarczej (7) 2,0 2,0 6,5 3,5 – 1,0 –

Razem kategorie 2–7 28,4 28,0 51,7 27,7 9,2 46,7 40,3
Zasiłki i pomoc dla 
bezrobotnych (8) 54,8 55,5 15,9 54,6 39,1 32,5 30,1

Wcześniejsze emerytury (9) 5,0 4,7 22,7 2,9 – – 19,9

Razem instrumenty 
pasywne (8– 9) 59,8 60,2 38,6 57,5 39,1 32,5 50,1

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

–  instrument niestosowany.
Źródło: Eurostat, LMP database:Imp_expsumm.

W wielu krajach Unii Europejskiej kwoty przeznaczone na przekwalifikowania 
i doskonalenie zawodowe dla bezrobotnych i grup problemowych stanowią najwyż-
szy udział w wydatkach na aktywne programy. Programy ukierunkowane na zdoby-
cie nowych kwalifikacji mogą być organizowane w zakładach pracy i podmiotach 
szkoleniowych. Są one efektywne tylko wtedy, jeśli ich absolwenci po ukończeniu 
kursu znajdą pracę w nowym zawodzie w stosunkowo krótkim okresie. Standard 
tych kwalifikacji musi odpowiadać wymaganiom rynkowym. Warunkiem sukcesu 
jest właściwa selekcja kandydatów, uwzględniająca ich predyspozycje i posiadane 
umiejętności.

Udział wydatków na szkolenia zawodowe w całości wydatków na programy za-
trudnieniowe w Polsce jest wyższy od średniej unijnej i wynosi 13,5%, a średnia dla 
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UE 11,1%. W dyskusji toczonej nad rolą szkolenia zawodowego bezrobotnych pod-
kreśla się zgodnie, że nie ma najmniejszej wątpliwości co do konieczności stosowania 
tego instrumentu. Z drugiej strony nie jest to jednak środek bezpośredniego oddzia-
ływania na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia, lecz środek pośredni, pozwalający 
produktywnie wykorzystać czas bezrobocia i zapobiegać dezaktualizacji kwalifika-
cji. Jeśli następnie kwalifikacje te zostaną wykorzystane w firmie, to można mówić 
o pozytywnym ich wpływie na produktywność. Pamiętać należy też, że uczestnicy 
szkoleń mogą wypychać z rynku pracowników nie uczestniczących w szkoleniu. 
Przeznaczanie pieniędzy publicznych na środki szkoleniowe jest tylko celowe, jeśli 
przyczynia się do zmniejszenia strukturalnego deficytu kwalifikacyjnego na rynku 
pracy. 

Duże znaczenie dla grup problemowych rynku pracy posiada tworzenie subwen-
cjonowanych miejsc pracy. W ten sposób zapobiega się dekwalifikacji bezrobotnych, 
umożliwia zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i zmniejsza niedostatki 
kwalifikacyjne, co powinno ułatwić reintegrację na regularnym rynku pracy. Ten 
właśnie cel przyświeca tworzeniu nowych miejsc pracy dla bezrobotnych w krajach 
Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że w Polsce w latach 2005–2008 wzrósł udział 
wydatków na aktywne programy zorientowane popytowo z 46,9 do 48,1%, a malał 
udział wydatków zorientowanych podażowo z 51,2 do 48,8%14. 

Stosowanie różnych form dotacji do wynagrodzeń uzasadnia się potrzebą zmniej-
szenia ryzyka bezrobocia grup problemowych rynku pracy. Są one w zasadzie przy-
dzielane pracodawcom, gdy zatrudniają tę grupę osób. Dotacje kompensują im straty 
z tytułu niższej wydajności nowo zatrudnionych bezrobotnych. Badania opisujące 
sukcesy związane z dotacjami płacowymi wskazują także na występowanie efek-
tu substytucji. Przedsiębiorstwa korzystające z dotacji płacowych są zobowiązane 
do tworzenia dodatkowych miejsc pracy, ale jednoznaczne stwierdzenie tego faktu 
jest bardzo trudne i dlatego efekty zatrudnieniowe tego instrumentu wzbudzają wie-
le kontrowersji. W Polsce udział wydatków zaliczanych do piątej kategorii, to jest 
wspieranego zatrudnienia i rehabilitacji niepełnosprawnych, stanowi aż 22,9% ogółu 
kosztów polityki rynku pracy, podczas gdy w Unii tylko 4,6%. W tym względzie 
wydatki w Polsce są porównywalne z Danią. Pocieszające jest natomiast to, że udział 
bezpośredniego tworzenia miejsc pracy jest u nas niższy niż w Unii i wynosi 2,4%. 

Instrumentem zwiększającym popyt na pracę jest także wspieranie działalności 
gospodarczej bezrobotnych przez kredyty, dotacje i granty. Często stosowanym roz-
wiązaniem jest możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez określony okres 
po podjęciu działalności gospodarczej lub prawo do jednorazowej dotacji w postaci 
skapitalizowanego zasiłku. Za ten okres urzędy pracy przejmują też składki na rzecz 
ubezpieczenia chorobowego i rentowego. Ze względu na wysoki stopień trudności 

14 E. Kryńska (red.), op. cit., s. 28.
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samozatrudnienia nie należy przeceniać potencjalnej liczby bezrobotnych, którą 
można objąć oddziaływaniem tego instrumentu. Międzynarodowe porównania poka-
zują, że największy udział wydatków w całości kosztów polityki rynku pracy na ten 
instrument ma Finlandia – 7,9%, a Polska znajduje się na drugiej pozycji z udziałem 
w wysokości 6,5%.

Innym istotnym wskaźnikiem charakteryzującym programy rynku pracy są wy-
datki na jedną osobę chcącą podjąć pracę (wanting to work). W naszym kraju są one 
prawie czterokrotnie niższe niż Unii Europejskiej15. Średnia dla krajów Unii Euro-
pejskiej wynosi 6.063 euro, podczas gdy w Polsce 1.605 euro (wykres 3). Relacja ta 
poprawia się, gdyż w 2006 r. wydatki te osiągały tylko 1.185 euro. Należy przy tym 
zauważyć, że wydatki na osoby chcące podjąć pracę w przypadku niektórych in-
strumentów kształtują się na poziomie średniej Unii Europejskiej, podczas gdy inne 
instrumenty są u nas niedoceniane.

O ile w Unii Europejskiej wydatki na pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 
przypadające na jedną osobę chcącą pracować wynoszą 718 euro, to w Polsce tylko 
155 euro. Nasze wydatki na ten cel stanowią tylko 21,6% średniej unijnej, co świad-
czy o tym, że w praktyce kładziemy zbyt mały nacisk na te instrumenty. 

Wydatki na szkolenia zawodowe wynoszą średnio w Unii 670 euro na jedną osobę 
chcącą pracować. W Polsce są one trzykrotnie niższe i w 2008 r. osiągnęły wysokość 
217,50 euro na osobę. Ta różnica maleje w ostatnim okresie i pocieszające jest to, że 
udział wydatków na szkolenia jest wyższy od przeciętnej w krajach Unii. 

Najwięcej środków na jedną osobę chcącą pracować w ramach zatrudnienia sub-
wencjonowanego wydaje się w Unii na instrumenty czwartej kategorii (zachęty za-
trudnieniowe) – ponad 412 euro. W Polsce na ten środek przeznacza się tylko ponad 
101 euro. Zupełnie inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku wspieranego 
zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. U nas przeznaczano na te dzia-
łania 367,50 euro na osobę, podczas gdy w Unii tylko 276 euro. Prawdopodobnie 
wynika to z faktu dobrej oceny prac interwencyjnych zarówno przez pracodawców, 
jak i bezrobotnych. Jeśli chodzi o bezpośrednie tworzenie miejsc pracy dla bezro-
botnych, to Polska ma jedne z najniższych wydatków (39,3 euro) na osobę chcącą 
pracować, co należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż roboty publiczne cechują się 
bardzo niską efektywnością. 

Wspominaliśmy już, że Polska znajduje się na drugiej pozycji w Unii Europej-
skiej pod względem udziału wydatków na samozatrudnienie bezrobotnych (6,5%) . 
Konsekwencją tego są relatywnie wysokie wydatki na jedną osobę chcącą pracować. 
Wynoszą one 104,60 euro przy średniej europejskiej 123,40 euro.

15 Ibidem, s. 32–34.
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Wykres 3. Wydatki na politykę rynku pracy na 1 osobę pragnącą podjąć pracę 
w krajach Unii Europejskiej w 2008 r. (w tys. euro) 
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Źródło: Eurostat, Labour market policy – expenditure and participants. Data 2008, 2010 edition, s. 20.

Sumując należy podkreślić, że skala wydatków na aktywne programy zatrudnie-
nia w Polsce jest dużo mniejsza od średniej krajów Unii Europejskiej. Mocną stro-
ną naszej polityki rynku pracy jest natomiast wysoki udział wydatków na działania 
aktywizujące bezrobotnych (61,4%). Ograniczone zostały też możliwości hazardu 
moralnego, gdyż tylko około 15% zarejestrowanych bezrobotnych posiada prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych, a jego wysokość jest najniższa w Unii. Jeśli popatrzymy na 
wydatki na aktywne programy zatrudnienia, to zauważamy, że drogi poszczególnych 
krajów prowadzące do wzrostu zatrudnienia związane są z tradycją i historią stosun-
ków przemysłowych określających systemowy charakter danego modelu gospodar-
czego. Trudno zatem wskazać jednoznacznie kraj, który Polska mogłaby naśladować 
we wszystkich zakresach.
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Edward Nadolny 

ROZDZIAŁ II

POMOC W POSZUKIWANIU PRACY

1. Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest podstawową usługą realizowaną generalnie przez powia-
towe urzędy pracy (w ściśle określonych przypadkach przez wojewódzkie urzędy 
pracy, ale wówczas we współpracy z PUP). Polega na kojarzeniu będących w dys-
pozycji urzędu ofert pracy z osobami poszukującymi pracy i chcącymi ją podjąć. 
Pośrednictwo pracy polega w szczególności na wykonywaniu następujących czyn-
ności:

udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowied-
niego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwa-
nych kwalifikacjach zawodowych; 
pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy; 
udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgło-
szoną ofertą pracy; 
informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktual-
nej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 
inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy 
z pracodawcami; 
współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji 
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; 
informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Pośrednictwo pracy prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia jest bezpłat-

ne dla wszystkich podmiotów rynku pracy, tj. bezrobotnych i poszukujących pracy 
oraz pracodawców i jest prowadzone w oparciu o następujące zasady:

−

−
−

−

−

−

−
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dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla praco-
dawców; 
dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośred-
nictwa pracy; 
równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszu-
kującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przeko-
nania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub 
orientację seksualną; 
jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pra-
cy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wy-

razić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających 
jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Po-
wiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofer-
cie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu 
i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przyna-
leżność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną, albo 
też w ciągu roku przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym 
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub toczy się przeciwko niemu postę-
powanie wyjaśniające w tej sprawie.

Wykres 4. Dynamika zatrudnienia w WUP i PUP ogółem oraz na stanowiskach klu-
czowych w latach 2005–2009
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Źródło:  MPiPS, Departament Rynku Pracy, Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódz-
kich i powiatowych urzędach pracy w 2009 r., Warszawa 2010.
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Nowelizacja ustawy z grudnia 2008 r. zniosła obowiązek informowania PUP 
przez pracodawców o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania 
zawodowego, konieczności uzyskiwania od osoby zatrudnianej oświadczenia, że jest 
lub nie znajduje się w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy oraz powiada-
miania PUP o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej osobie znajdują-
cej się w rejestrze bezrobotnych. Były to przepisy nierespektowane przez pracodaw-
ców, nieprzestrzeganie ich nie było zagrożone żadnymi sankcjami i w konsekwencji 
rodziły zbędną biurokrację.

W literaturze przedmiotu16 stwierdza się, że pomoc w poszukiwaniu pracy (obej-
mująca obok pośrednictwa pracy również poradnictwo zawodowe i pomoc w ak-
tywnym poszukiwaniu pracy) jest tanim, a zarazem skutecznym działaniem reali-
zowanym w ramach APRP, przy czym najlepsze rezultaty przynosi wówczas, gdy 
kierowana jest do osób o krótkim okresie trwania bezrobocia. W przypadku długo-
trwale bezrobotnych skuteczność tego działania jest niższa, ale rośnie po skojarzeniu 
doradztwa z innymi formami oddziaływania.

Pomoc w poszukiwaniu pracy wpływa na zmniejszenie rozmiarów i natężenia 
bezrobocia przyczyniając się do:

skrócenia czasu poszukiwania pracy,
poprawienia jakości dopasowania pracownika do stanowiska pracy,
podniesienia trwałości miejsca pracy.
Wprowadzenie w 2007 r. szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne 

służby zatrudnienia usług rynku pracy oraz standardów usług rynku pracy przyczyni-
ło się do znacznego wzrostu zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach 
pracy (tab. 3). W latach 2008–2009 zatrudnienie ogółem wzrosło o niespełna 14%, 
a zatrudnienie na tzw. stanowiskach kluczowych, a więc zaangażowanych w bezpo-
średnią obsługę bezrobotnych o ponad 77%. Udział zatrudnionych na stanowiskach 
kluczowych wyniósł w końcu 2009 r. 34,5% i był wyższy o około 4 punkty procen-
towe niż rok wcześniej (i o ponad 12 punktów procentowych wyższy niż w końcu 
2007 r.). Liczba zatrudnionych pośredników pracy osiągnęła w końcu 2009 r. poziom 
3571 osób, z czego w PUP było zatrudnionych 3521 osób. Pośrednicy pracy stanowi-
li 15,4% zatrudnionych w urzędach pracy ogółem i 17,6% zatrudnionych w powia-
towych urzędach pracy. 

Wzrost liczby zatrudnionych pośredników pracy przy malejących do 2008 r. roz-
miarach bezrobocia spowodował zmniejszenie liczby bezrobotnych przypadających 
na jednego pośrednika pracy do 436 osób według stanu w końcu 2008 r. i 538 osób 
w końcu 2009 r.

16 M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, MPiPS, Departa-
ment Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2008, s. 123.

−
−
−
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Tabela 3. Zatrudnieni w urzędach pracy w Polsce w latach 2005–2009 według zaj-
mowanych stanowisk pracy, stan w końcu roku

Stanowisko 
pracy

2005 2006 2007 2008 2009
w 

osobach w % w 
osobach

w 
osobach w % w 

osobach
w 

osobach w %

Ogółem w WUP 
i PUP 19650 100,0 19933 20382 100,0 22362 23222 100,0

w tym na stanowiskach:

– pośredników 
pracy 1697 8,6 2085 2322 11,4 3423 3571 15,4

– doradców 
zawodowych 782 4,0 872 938 4,6 1648 1666 7,2

– specjalistów 
ds. rozwoju 
zawodowego

250 1,3 254 299 1,5 446 732 3,2

– specjalistów ds. 
programów 456 2,3 663 679 3,3 785 1105 4,8

– liderów klubów 
pracy 102 0,5 132 150 0,7 328 585 2,5

– doradców 
i asystentów 
EURES

– – – 120 0,6 234 322 1,4

Ogółem w WUP 2108 100,0 2325 2775 100,0 3038 3244 100,0

w tym na stanowiskach:

– pośredników 
pracy 44 2,1 44 41 1,5 44 50 1,5

– doradców 
zawodowych 181 8,6 178 179 6,5 203 208 6,4

– specjalistów 
ds. rozwoju 
zawodowego

1 0,0 1 – – – 2 0,1

– specjalistów ds. 
programów 195 9,3 311 293 10,6 337 496 15,3

– liderów klubów 
pracy – – – – – 4 4 0,1

– doradców 
i asystentów 
EURES

– – 32 38 1,4 50 50 1,5

Ogółem w PUP 17542 100,0 17608 17607 100,0 19324 19978 100,0

w tym na stanowiskach:

– pośredników 
pracy 1653 9,4 2041 2281 13,0 3379 3521 17,6

– doradców 
zawodowych 601 3,4 694 759 4,3 1445 1458 7,3

– specjalistów 
ds. rozwoju 
zawodowego

249 1,4 253 299 1,7 446 730 3,7

– specjalistów ds. 
programów 261 1,5 352 386 2,2 448 609 3,0

– liderów klubów 
pracy 102 0,6 132 150 0,9 324 581 2,9
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Stanowisko 
pracy

2005 2006 2007 2008 2009
w 

osobach w % w 
osobach

w 
osobach w % w 

osobach
w 

osobach w %

– doradców 
i asystentów 
EURES

– – – 82 0,5 184 272 1,4

Źródło: MPiPS, Departament Rynku Pracy, Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódz-
kich i powiatowych urzędach pracy w 2009 r., Warszawa 2010.

 Wzrost wskaźnika w 2009 roku wynikał ze wzrostu liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych. Te powszechnie wykorzystywane w statystyce rynku pracy wskaźniki 
nie są jednak dobrą miarą obciążenia pracą pośredników pracy. Należałoby raczej 
wykorzystywać informacje o napływach bezrobotnych na rynek pracy i odpływach 
z niego oraz o pojawiających się ofertach pracy (aktywne pośrednictwo wymaga cza-
su na samo zdobycie oferty pracy). Pośrednik pracy musi wszystkie te zdarzenia zre-
alizować, przeznaczając na to pewną ilość czasu. Ilość czasu, którą ma do dyspozycji 
pośrednik pracy na opracowanie jednego zdarzenia jest jednym z czynników decy-
dujących o jakości świadczonej usługi. W 2009 r. na jednego pośrednika pracy przy-
padało około 1900 zdarzeń napływu lub odpływu bezrobotnego oraz przyjęcia ofert 
pracy, przy założeniu, że nowo zarejestrowany bezrobotny kontaktuje się z pośredni-
kiem tylko jeden raz. Jeżeli przyjmie się, że efektywny czas pracy pośrednika pracy 
wynosił w 2009 r. 1600 godzin, to czas przeznaczony na obróbkę jednego zdarzenia 
wynosił około 50 minut, z czego znaczną część pochłaniały czynności biurokratycz-
ne. W praktyce czas ten był krótszy, ponieważ w rachunku nie uwzględniono wielu 
czynności, jak np. potwierdzania gotowości do pracy, aktywnego pozyskiwania ofert 
pracy, rozpowszechniania i wymiany informacji i wielu innych.

Niezmiernie trudno jest dokonać oceny efektywności zatrudnieniowej pośred-
nictwa pracy. Problemy te wynikają z braku odpowiednich informacji statystycznych 
niezbędnych do oceny tej usługi rynku pracy. Podejmowane są więc badania mające 
wypełnić istniejące luki w wiedzy dotyczącej tej problematyki. Wyniki tych badań 
i formułowane na ich podstawie wnioski zostały szeroko opisane w literaturze17. Ni-
żej zostaną one krótko przedstawione.

17 Por. np. E. Kryńska (red.), op. cit.; U. Sztanderska, Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, w: 
MPiPS, Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, Warszawa 
2008;  I. Wójcicka, K. Sztandar-Sztanderska, M. Zielińska, Klienci powiatowych urzędów pracy, w: MPiPS, 
op. cit.; I. Kukulak-Dolata, Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy.	Analiza wyników badań, w: I. 
Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, 
Warszawa 2007; A. Szewczyk, Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004, s. 110; E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dzie-
więćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 1998; P. W. Zawadzki, System pośrednictwa pracy w warunkach członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2006, praca doktorska, maszynopis.
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Tabela 4. Zarejestrowani bezrobotni i poszukujący pracy w Polsce w latach 2005–2009

Lata
Zarejestrowani 

bezrobotni Stopa bezrobocia Poszukujący pracy

stan w końcu okresu
2005 2 773 000 17,6 62107
2006 2 309 410 14,8 56768
2007 1 746 573 11,2 49360
2008 1 473 752 9,5 44409
2009 1 892 680 11,9 46176

Źródło: MPiPS, Statystyki rynku pracy,
 http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867997&pT=details&sP=CO

NTENT,objectID,867970.

Tabela 5. Napływy i odpływy bezrobotnych w Polsce w latach 2005–2009

Lata

Bezrobotni 
zarejestrowani 

„napływ”

Bezrobotni 
wyrejestrowani 

„odpływ”

w tym z przyczyn:

podjęcia 
pracy

w tym: 
subsydiowanej

niepotwierdzenia 
gotowości  
do pracy

w okresie sprawozdawczym
2005 2 793 181 3 019 782 1 365 790 186 693 993 124
2006 2 692 351 3 155 941 1 412 799 163 019 972 176
2007 2 491 242 3 054 079 1 266 439 185 766 949 210
2008 2 476 583 2 749 404 1 052 077 186 659 874 934
2009 3 083 757 2 664 829 1 012 375 202 329 837 751

Źródło: jak w tab. 4.

Występuje asymetria informacji posiadanych przez publiczne służby zatrudnienia 
o podaży pracy i popycie na nią. Znacznie dokładniej znane są informacje o aktual-
nej podaży pracy, bowiem – jak się ocenia – w urzędach pracy z powodów zatrudnie-
niowych, jak i poza zatrudnieniowych (np. z powodu uzyskania ubezpieczenia zdro-
wotnego) rejestruje się około 69% bezrobotnych. Natomiast informacje o popycie 
na pracę są dalece bardziej niepełne, bowiem pracodawcy nie zgłaszali publicznym 
służbom zatrudnienia większości ofert pracy, a od lutego 2009 r. nie posiadają już 
takiego obowiązku. Ocenia się, że do urzędów pracy trafia od 20 do 30% dostępnych 
na rynku ofert pracy, przy czym są to często oferty gorszej jakości, dotyczące stano-
wisk pracy ciężkiej, wykonywanej w złych warunkach, z obsadzeniem których pra-
codawcy nie poradzili sobie we własnym zakresie. Ponadto, pracodawcy często, po 
zgłoszeniu się skierowanego bezrobotnego, nie dotrzymują oferowanych warunków 
pracy i płacy, co podważa wiarygodność i zaufanie bezrobotnych do służb zatrudnie-
nia. Badania przeprowadzone w latach 2006–2007 wykazały, że za pośrednictwem 
urzędu pracy oferty pracy otrzymało nieco mniej niż 50% bezrobotnych. Ponadto, 
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kontakty nawet długotrwale bezrobotnych z pośrednikami pracy były stosunkowo 
rzadkie, w większości przypadków dochodziło do nich raz w miesiącu. Czas trwania 
kontaktu bezrobotnego z pośrednikiem był krótki, zajmował z reguły kilka, kilkana-
ście minut, rzadko trwał dłużej.

Tabela 6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 
2005–2009

Lata
Ogółem

w tym:
Ogółempracy 

subsydiowanej
z sektora 

publicznego

w okresie sprawozdawczym stan w końcu 
okresu

2005 885 236 371 990 210 563 17 542
2006 1 117 165 414 814 266 487 30 707
2007 1 242 202 477 592 296 515 44 484
2008 1 142 653 468 177 289 092 30 044
2009 902 640 478 740 280 179 21 251

Źródło: jak w tab. 4.

Wykres 5. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 
w Polsce w latach 2005–2009
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Obsługa pracodawców przez urzędy pracy w zakresie pośrednictwa pracy rów-
nież nie była zadowalająca. Żadna z ofert niemal co trzeciego pracodawcy nie do-
czekała się realizacji, co trzeci pracodawca oczekiwał na skierowanie kandydata do 
miesiąca, a co czwarty od 2 do 3 miesięcy. Niektórzy pracodawcy tracą zaufanie 
do urzędów pracy, bowiem kierowani do nich bezrobotni nie spełniają zgłoszonych 
w ofercie wymogów kompetencyjnych. Wynika to również z faktu, że nie wszyscy 
zarejestrowani bezrobotni chcą faktycznie podjąć legalną pracę i robią wszystko aby 
do tego nie dopuścić, unikając jednocześnie wykreślenia z rejestru. Pośrednicy sto-
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sunkowo rzadko prowadzą też tzw. aktywne pośrednictwo, polegające na utrzymy-
waniu częstych kontaktów z pracodawcami i pozyskiwaniu w ten sposób ofert pracy. 
Pośrednicy z tylko co piątego urzędu kontaktują się z pracodawcami raz w tygodniu, 
z co trzeciego raz lub dwa razy w kwartale, a z co czwartego jeszcze rzadziej – raz 
do trzech razy w roku. Pracodawcy często mają więc fałszywe wyobrażenie o pracy 
publicznych służb zatrudnienia sprowadzając ją do rejestracji bezrobotnych i wypła-
ty zasiłków dla bezrobotnych. 

Wyniki przytoczonych badań i dostępne informacje statystyczne wskazują, że 
efektywność zatrudnieniowa pośrednictwa pracy jest stosunkowo niska, na co wpły-
wa szereg czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Szereg barier 
przeszkadzających w wykonywaniu usług pośrednictwa pracy wskazała I. Kukulak–
Dolata18. Przezwyciężenie ich mogłoby znacznie usprawnić funkcjonowanie poś-
rednictwa pracy i podnieść poziom świadczonych z tego zakresu usług. Wskazane 
zostały następujące bariery:

Brak pełnej informacji o popycie na pracę, co wynika między innymi ze stoso-
wania zbyt sformalizowanych i zbiurokratyzowanych procedur zgłaszania ofert 
pracy. Do przezwyciężenia tej przeszkody mogłoby przyczynić się przekazywa-
nie informacji o zapotrzebowaniu na pracę w drodze kontaktów telefonicznych 
i przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Należałoby uruchomić system kom-
puterowy umożliwiający pracodawcom wprowadzanie poprzez Internet infor-
macji o strukturze kwalifikacyjnej i zawodowej popytu na pracę.
Zgłaszane do urzędów pracy oferty pracy zawierają mało atrakcyjne warun-
ki pracy i płacy, która jest często niewiele wyższa od zasiłków dla bezrobot-
nych. Zdarza się, że pracodawcy nie dotrzymują podanych w ofercie warunków, 
a służby zatrudnienia opieszale i niedbale zaspokajają te oferty, co podważa wia-
rygodność obu stron. Takim zjawiskom należy przeciwdziałać wykorzystując 
możliwości formalne i organizacyjne.
Niski poziom kwalifikacji bezrobotnych, ich cechy osobowe oraz niski poziom 
motywacji do podjęcia pracy, które uniemożliwiają w wielu przypadkach zaspo-
kojenie potrzeb pracodawcy.
Niska, wynikająca z niewystarczającej ilości środków na wynagrodzenia, mo-
tywacja do pracy u samych pośredników, która powoduje duży ruch zatrudnio-
nych w urzędach pracy, znacznie wyższy niż w innych podmiotach administracji 
samorządowej.
Zbiurokratyzowanie i obciążenie sprawozdawczością pośredników pracy, któ-
re ogranicza czas przeznaczony na bezpośredni kontakt z klientem, ale również 
zniechęca do współpracy z urzędami pracy inne instytucje i organizacje.

18 I. Kukulak-Dolata, Instytucje rynku pracy, w: E. Kryńska (red.), op. cit., s. 61–62.

1.

2.

3.

4.

5.
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Niedostateczne zasoby i warunki lokalowe urzędów pracy.
Brak badań popytu na lokalnym rynku pracy, niewystarczająca liczba narzędzi 
diagnostycznych wykorzystywanych dla potrzeb rekrutacji.
Stagnacja gospodarcza i brak przyrostu miejsc pracy na wielu lokalnych rynkach 
pracy.

Trudno także obliczyć efektywność kosztową usług świadczonych w ramach poś-
rednictwa pracy. Działalność urzędów pracy finansowana jest z trzech źródeł: budże-
tów samorządowych, Funduszu Pracy i EFS. Wielkość środków pochodzących z FP 
i EFS jest znana. Natomiast brakuje informacji o rozmiarach środków asygnowanych 
na finansowanie działalności z budżetów samorządów19. Z tych ostatnich środków fi-
nansowane są wynagrodzenia pracowników urzędów pracy, pokrywane koszty bazy 
lokalowej i wyposażenia oraz koszty bieżącego funkcjonowania urzędów. Koszty 
funkcjonowania pośrednictwa pracy pokrywane są w większości z tych właśnie środ-
ków, ale dotyczą one wszystkich działań podejmowanych przez służby zatrudnienia. 
Dlatego też konieczne byłoby naliczanie kosztów bezpośrednich funkcjonowania 
urzędu odnoszących się do poszczególnych rodzajów działalności oraz kosztów po-
średnich i ogólnych, które odnoszone byłyby do tych rodzajów działalności według 
przyjętego klucza. Dodać wobec tego należy, że suma kosztów stosowania poszcze-
gólnych instrumentów APRP, obliczanych na podstawie wydatków z FP i EFS, nie 
jest pełna i w związku z tym liczona i podawana w statystykach efektywność koszto-
wa tych instrumentów jest również zaniżona. 

2. Doradztwo zawodowe

Do podstawowych usług rynku pracy należy również poradnictwo zawodowe 
i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. W przypadku 
bezrobotnych i poszukujących pracy poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 
polega na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrud-
nienia, i obejmuje w szczególności następujące działania:

udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia 
i kształcenia; 
udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wy-
bór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym bada-
nie zainteresowań i uzdolnień zawodowych; 
kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające 
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku 
szkolenia; 

19 M. Bukowski (red.), op. cit., s. 135–137.
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inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy.
W odniesieniu do pracodawców poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 

realizowana jest na ich wniosek i polega na pomocy w zakresie doboru kandydatów 
do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wspieraniu rozwoju za-
wodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Ustawodawca nakłada na podmioty realizujące poradnictwo zawodowe i infor-
mację zawodową obowiązek postępowania zgodnie z następującymi zasadami:

dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy oraz dla pracodawców i dobrowolności korzystania z nich; 
równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie et-
niczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie re-
ligijne lub przynależność związkową; 
swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; 
bezpłatności; 
poufności i ochrony danych.
W latach 2005–2009 liczba doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach 

pracy wzrosła o 113%, w tym zatrudnionych w PUP o prawie 143%. Skokowy wzrost 
ich liczby odnotowano w 2008 r., po wprowadzeniu szczegółowych warunków pro-
wadzenia oraz standardów usług rynku pracy, odpowiednio o 76% i 108%. Wzrost 
liczby zatrudnionych doradców i spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do-
prowadziły do zmniejszenia liczby bezrobotnych według stanu w końcu okresu przy-
padających na jednego doradcę zatrudnionego w PUP. Zmniejszyła się ona z 4614 
osób w 2005 r. do 1020 osób w 2008 r. W 2009 r. nastąpił wzrost obciążenia, spo-
wodowany wzrostem bezrobocia, do 1298 osób. Bardziej adekwatnym miernikiem 
wskazującym poziom obciążenia zadaniami jest stosunek napływu bezrobotnych 
(i napływu poszukujących pracy) do liczby doradców. W latach 2005–2008 wskaź-
nik obciążenia doradcy zawodowego zatrudnionego w PUP nowo zarejestrowanymi 
bezrobotnymi obniżył się z 4647 osób do 1714 osób, a w 2009 r. wzrósł do 2115 
osób; nie pokazuje więc sytuacji już tak optymistycznie. Przyjmując efektywny rocz-
ny czas pracy doradcy zawodowego na poziomie 1600 godzin, można obliczyć, że 
każdemu nowo zarejestrowanemu bezrobotnemu mógłby poświęcić około 45 minut. 
W rzeczywistości ten potencjalny czas jest krótszy, bowiem w rachunku nie uwzględ-
niono poszukujących pracy, a także innych zadań doradcy zawodowego. 

Zakres zadań doradców zawodowych obejmuje poradnictwo zawodowe świad-
czone w formie porad indywidualnych, grupowych i badań testowych oraz informa-
cję zawodową wykonywaną w formie indywidualnej lub grupowej. Usługi świad-
czone są głównie osobom bezrobotnym, którzy stanowią około 94% korzystających 
z porad indywidualnych i grupowych, około 89% objętych badaniami testowymi 
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i ponad 85% korzystających z grupowej informacji zawodowej.
W latach 2005–2009 liczba bezrobotnych korzystających z poradnictwa indy-

widualnego wzrosła o prawie 49%. Wzrost ten wystąpił przede wszystkim w latach 
2008–2009 (o ponad 43%), co było skutkiem wzrostu liczby zatrudnionych dorad-
ców zawodowych. Zmalała natomiast liczba osób korzystających z poradnictwa 
grupowego (o ponad 42%) i z badań testowych (o 21%). Wzrosła również znacznie 
liczba bezrobotnych korzystających z grupowej informacji zawodowej. W 2009 r. 
osiągnęła ona poziom 227,8 tys. osób, przewyższając o prawie 71% stan z 2005 r. 

Tabela 7. Korzystanie z usług poradnictwa zawodowego w Polsce (z wyjątkiem mło-
dzieży uczącej się) w latach 2005–2009 (w tys.) 

Lata

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa

indywidualne grupowe badania 
testowe indywidualna grupowa

liczba 
wizyt liczba osób liczba wizyt liczba 

osób
2005 428,4 313,4 144,6 39,3 416,6 158,1
2006 425,0 316,3 123,0 18,9 361,6 146,1
2007 436,9 334,2 88,5 11,2 347,5 138,9
2008 534,0 397,2 79,7 12,9 328,6 165,5
2009 613,9 455,1 85,0 27,3 364,1 249,2
w tym bezrobotni
2005 395,6 292,7 134,3 31,7 . 133,3
2006 398,0 296,0 114,6 17,0 . 121,0
2007 408,8 312,8 81,3 9,8 . 116,9
2008 504,5 374,5 74,0 11,5 . 144,9
2009 586,7 434,7 77,6 25,1 . 227,8

Źródło: Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2005 r., MPiPS, 
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006; Informacja o realizacji usług poradnictwa za-
wodowego w urzędach pracy w 2006 r., MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2007; 
Informacja o realizacji usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w 2007 r., MPiPS, 
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008; Informacja o realizacji usług poradnictwa za-
wodowego w urzędach pracy w 2008 r., MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009; 
Bezrobocie w Polsce w 2009 r. Raport tabelaryczny, MPiPS, Departament Rynku Pracy, War-
szawa 2010.

Zmiana struktury świadczonych usług poradnictwa zawodowego polegająca na 
przesunięciu jego ciężkości na poradnictwo indywidualne wydaje się korzystna, po-
nieważ lepiej zaspokaja potrzeby bezrobotnych. Niepokojący jest natomiast spadek 
liczby bezrobotnych korzystających z poradnictwa indywidualnego przypadających 
na jednego doradcę, przy zmniejszeniu obciążenia poradnictwem grupowym i ba-
daniami testowymi, który obniżył się z 374 osób w 2005 r. do 333 w 2007 r., a w 
2008 r. zmalał aż o ponad 30% do 227 osób. W 2009 r. wskaźnik ten nieco wzrósł do 
261 bezrobotnych, co może być efektem znacznego wzrostu zatrudnienia doradców 
zawodowych, który wystąpił w ciągu 2008 r. Doradztwo zawodowe jest procesem 
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wymagającym szeregu spotkań bezrobotnego z doradcą zawodowym. Być może 
więc zmniejszenie obciążenia doradców zawodowych liczbą bezrobotnych korzy-
stających z porad spowodowało znaczny wzrost jakości świadczonych usług. Trudno 
ten fakt stwierdzić. Jednak liczba porad przypadających na bezrobotnego korzysta-
jącego z doradztwa indywidualnego nie uległa zmianie i wynosiła około 1,35, przy 
czym w PUP wynosiła 1,34, natomiast w CIiPKZ – 1,63. Oznacza to, że co najwy-
żej jedna trzecia bezrobotnych uczestniczyła w poradzie udzielanej w powiatowym 
urzędzie pracy częściej niż jeden raz. 

Bezrobotni objęci różnymi formami poradnictwa zawodowego stanowili w 2008 r. 
około 31% ogółu bezrobotnych figurujących w rejestracji w końcu tego roku, oraz 
18,6% bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tym roku. W 2009 r., wskutek wzro-
stu poziomu bezrobocia, odpowiednie wskaźniki obniżyły się do 28,4% i 17,4%. 
Dane statystyczne za lata 2008 i 2009 informują o liczbie bezrobotnych, którzy sko-
rzystali z rozmowy wstępnej z doradcą zawodowym. Było ich 250,8 tys., co stano-
wiło około 10% bezrobotnych nowo zarejestrowanych w 2008 r. i 460,7 tys., czyli 
14,9% nowo zarejestrowanych bezrobotnych w 2009 r. Jednak zaniepokojenie budzi 
struktura bezrobotnych korzystających z rozmowy wstępnej według okresu trwa-
nia bezrobocia, która pokazała, że około 50% pozostawało w rejestrach krócej niż 
6 miesięcy, kilkanaście procent przez okres 6–12 miesięcy i aż 36% w 2008 r. i 31% 
w 2009 r. dłużej niż rok. Oznacza to, że z rozmowy wstępnej z doradcą zawodowym 
skorzystało co najwyżej 6,5% bezrobotnych nowo pojawiających się w rejestracji 
w 2008 r. i 10,3% w 2009 r. Wskazuje to, że doradztwo zawodowe w zbyt małym 
stopniu i zbyt późno włączane jest w proces walki z bezrobociem. Wprawdzie sko-
rzystanie z usługi poradnictwa zawodowego jest dobrowolne, ale wydaje się, że 
urzędy pracy dysponują sposobami mogącymi skutecznie sugerować bezrobotnym 
skorzystanie przynajmniej z rozmowy wstępnej.

Tabela 8. Efekty usług poradnictwa zawodowego świadczonych bezrobotnym 
w PUP w Polsce w latach 2005–2009 (w tys.) 

Lata
Liczba 

korzystających

Podjęcie 
pracy

Szkolenie 
zawodowe

Pomoc 
w aktywnym 

poszukiwaniu 
pracy

Skierowanie 
do CIiPKZ

liczba % liczba % liczba % liczba %

2005 375,5 72,6 19,3 86,9 23,1 19,2 5,1 2,0 0,5

2006 281,0 66,2 23,6 76,6 27,3 16,7 5,9 1,6 0,6

2007 301,5 99,2 32,9 86,4 28,7 15,2 5,0 2,4 0,8

2008 367,7 98,7 26,8 67,6 18,4 17,1 4,7 1,1 0,3

2009 425,6 91,3 21,5 61,3 14,4 23,2 5,5 1,4 0,3

Źródło: jak w tab. 7.



45

Statystyki efektów usług poradnictwa zawodowego świadczonych bezrobotnym 
pokazują, że mniej więcej co czwarty bezrobotny z nich korzystający podejmował 
w ciągu trzech miesięcy pracę, na początku badanego okresu około 25%, a w końcu 
już tylko około 14% kierowano na szkolenie zawodowe, około 5% do klubów pracy 
i 0,5% do CIiPKZ. Brakuje informacji o efektach w stosunku do ponad połowy osób 
bezrobotnych, którym udzielono porady, co mogłoby świadczyć o swoistej niemocy 
publicznych służb zatrudnienia w stosunku do bezrobotnych. Jednak statystyki MPiPS 
umożliwiają ustalenie efektów tylko w postaci podjęcia pracy i udziału w wybranych 
usługach rynku pracy, natomiast nie jest możliwa identyfikacja na ich podstawie in-
nych wygenerowanych w wyniku poradnictwa zawodowego działań (które w PUP są 
podejmowane). Świadczy to o niedoskonałości statystyki rynku pracy20. 

Bezrobotne kobiety nieco częściej korzystały z porad indywidualnych niż z in-
nych aktywnych programów rynku pracy. Znamienne jest zróżnicowanie wyników 
skorzystania z tej usługi według płci. Wśród osób podejmujących pracę kobiety wy-
stępowały nieco rzadziej niż wśród korzystających z poradnictwa indywidualnego, 
natomiast wśród kierowanych na szkolenie zawodowe było tylko 40% kobiet, a w 
populacji kierowanych na szkolenie w aktywnym poszukiwaniu pracy do klubów 
pracy aż około trzy czwarte. 

Wykres 6. Efekty usług poradnictwa zawodowego świadczonych bezrobotnym w Pol-
sce w latach 2005–2009 (w %) 

Źródło: jak w tab. 7.

20 Wydaje się, że celowe byłoby zamieszczenie odpowiedniej uwagi w objaśnieniach do publikowanych tabel pre-
zentujących efekty poradnictwa zawodowego.
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Ocenę funkcjonowania poradnictwa zawodowego można byłoby uszczegółowić 
zbadaniem struktury osób korzystających z jego usług pod względem demograficz-
nym i społeczno-zawodowym. Ważne jest również zróżnicowanie zakresu i jakości 
świadczonych usług w układach przestrzennych według województw i powiatów. 
Tym niemniej, przedstawione wyżej rozważania ogólne pozwalają już na sformuło-
wanie ogólnej oceny.

Skuteczność usług świadczonych przez poradnictwo zawodowe trzeba ocenić jako 
niską, a zakres osób nimi objętych jest stanowczo zbyt mały w stosunku do występu-
jących potencjalnie potrzeb. Ocena ta nie dotyczy oczywiście jakości każdej świad-
czonej indywidualnie przez doradcę zawodowego usługi. Tym niemniej, oceniając 
poradnictwo zawodowe jako całość na tle występujących potencjalnie potrzeb i od-
nosząc do rozmiarów populacji bezrobotnych nie można ocenić jego jakości wyso-
ko. Podobne wnioski sformułował zespół pod kierunkiem M. Bukowskiego badając 
metodami ekonometrycznymi efektywność APRP w Polsce21. Badanie to wykazało, 
że korzystanie z pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego zmniejszało szanse 
bezrobotnego na podjęcie pracy. Autorzy odżegnują się od stwierdzenia szkodliwości 
pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, a tłumaczą ten fakt ułomnością tego 
systemu w Polsce.

Ze względów wskazanych przy omawianiu usług pośrednictwa pracy nie można 
również ocenić efektywności kosztowej poradnictwa i informacji zawodowej.

3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona bezrobotnym i poszuku-
jącym pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do 
lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Odbywa się 
w trzech formach: szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęć akty-
wizacyjnych oraz umożliwienia dostępu do informacji elektronicznych i baz danych 
służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. 

Szkolenia w klubach pracy przeznaczone są w szczególności dla tych bezrobot-
nych, którzy nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utracili motywację 
do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszuki-
waniu, bądź chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności za-
wodowej. Szkolenie trwa przez trzy kolejno następujące po sobie tygodnie. Dwa ty-
godnie przeznaczone są na realizację 40 godzinnego programu zajęć prowadzonych 
metodą warsztatów szkoleniowych, a trzeci tydzień obejmuje praktyczne poszuki-

21 Ibidem, s. 149.
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wanie pracy przez uczestników szkolenia oraz co najmniej 15 godzin wspólnych 
spotkań. 

Natomiast zajęcia aktywizacyjne oznaczają zajęcia dla bezrobotnych i poszukują-
cych pracy, mające na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i pod-
jęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Pomoc tę organizują i jej udzielają 
kluby pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej. Klubami pracy 
kierują liderzy klubów pracy.

Znacznie podniósł się poziom zatrudnienia liderów klubów pracy. Ich liczba 
wzrosła ze 102 w 2005 r. do 328 w 2008 r. i 585 w 2009 r., a więc ponad pięciokrot-
nie, co związane było z wprowadzeniem wspomnianych wyżej standardów usług 
rynku pracy. Nastąpiło też uregulowanie formalnego statusu zawodowego lidera, 
podnoszące jego rangę. Mimo tak szybkiego wzrostu liczby liderów klubów pra-
cy, nie osiągnęła ona jeszcze stanu wynikającego z istniejących potrzeb i przyjętych 
standardów22. Prawie wszyscy liderzy zatrudnieni w publicznych służbach zatrudnie-
nia pracują w powiatowych urzędach pracy (99%). Wzrosła również znacznie liczba 
klubów pracy (w latach 2005–2009 o około 80%). Około 80–90% klubów prowadzą 
samodzielnie powiatowe urzędu pracy, reszta działa pod ich nadzorem. 

Tabela 9. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Polsce w latach 2005–2009

Lata
Liczba klubów pracy Liczba uczestników 

szkoleń
Liczba uczestników 

zajęć aktywizacyjnych

ogółem prowadzone przez 
PUP ogółem bezrobotni ogółem bezrobotni

2005 588 477 15397 14162 63862 60611
2006 611 525 11568 10977 64193 59001
2007 629 549 9548 8854 57988 52669
2008 923 846 14579 14218 60251 56315
2009 1059 1000 19947 19687 104125 99932

Źródło: Informacja o realizacji usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2005 r., MPiPS, 
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006; Informacja o realizacji usługi – pomoc w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy w 2006 r., MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2007; In-
formacja o realizacji usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w 2007 r., MPiPS, De-
partament Rynku Pracy, Warszawa 2008; Informacja o realizacji usługi – pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy w 2008 r., MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009; Bezrobo-
cie w Polsce w 2009 r. Raport tabelaryczny, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 
2010.

Liczba uczestników szkoleń i zajęć aktywizacyjnych (znacznie ponad 90% 
uczestników stanowili bezrobotni) wykazywała tendencję malejącą do 2007 r. W na-
stępnych latach wzrosła, co było zapewne efektem przyrostu liczby zatrudnionych li-
derów klubów pracy. Liczba osób objętych działaniami klubów pracy w przeliczeniu 

22 MPiPS, Kluby Pracy. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – wdrażanie nowych rozwiązań  
w latach 2004–2007, Warszawa 2008.
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na klub nie była wysoka i zmalała ze 135 osób w 2005 r. do 81 osób w 2008 r., a w 
następnym roku zwiększyła się do 117 osób. Szczególnie niewielka była liczba osób 
w poszczególnych klubach objętych szkoleniami w zakresie aktywnego poszukiwa-
nia pracy; zmalała z 26 w 2005 r. do 15,7 w 2008 r., a następnie wzrosła do 18,8 osób 
w 2009 r. Oznacza to, że w 2005 r. w klubie organizowano przeciętnie dwie grupy 
szkoleniowe rocznie, a w latach 2008–2009 przeciętnie nieco ponad jedną. Liczba 
funkcjonujących klubów pracy przewyższa znacznie liczbę zatrudnionych liderów 
klubów pracy, co jest nieprawidłowe z formalnego punktu widzenia. Ponieważ funk-
cje liderów klubów pracy pełnią również osoby niezatrudnione na stanowiskach lide-
rów, nie ma sensu przeliczanie liczby uczestników zajęć na zatrudnionych liderów.

Na populację uczestników szkoleń w klubach pracy w badanym okresie składały 
się przede wszystkim kobiety (od 63% do 84%), długotrwale bezrobotni (od 41% do 
74% i zamieszkali na wsi (od 31% do 41%). Udział tych trzech kategorii bezrobot-
nych w zbiorowości szkolonych miał tendencję rosnącą. Znaczny był również udział 
ludzi młodych, ale wykazywał on tendencję malejącą. Wzrastał natomiast udział 
osób w wieku 45+. Na początku badanego okresu dominowały wśród szkolonych 
osoby z wykształceniem średnim i policealnym oraz średnim ogólnokształcącym, ale 
w miarę upływu czasu punkt ciężkości przesuwał się na osoby najsłabiej wykwa-
lifikowane. Dominowały też osoby bez doświadczenia zawodowego lub z krótkim 
stażem pracy.

Wykres 7. Szkolenia bezrobotnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i ich 
efekty w Polsce w latach 2005–2009

Źródło: jak w tab. 9.

Działania aktywizacyjne były generalnie kierowane do tych samych grup bezro-
botnych, ale częstość udziału w nich kobiet i długotrwale bezrobotnych była znacz-
nie mniejsza (odpowiednio: od 57% do 65% i od 30% do 53%). Częściej uczestni-
czyły w nich osoby młode, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, nie posiada-
jące doświadczenia zawodowego lub krótki staż pracy. Przekształcenia zachodzące 
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w strukturze osób objętych szkoleniami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 
oraz działaniami aktywizacyjnymi należy oceniać pozytywnie; wydaje się, że były 
one z biegiem czasu coraz częściej kierowane do grup najbardziej potrzebujących 
tego rodzaju pomocy.

Tabela 10. Efektywność usługi – pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Polsce 
w latach 2005–2009

Lata

Osoby które

rozpoczęły udział 
w programie

ukończyły 
program

podjęły pracę 
w trakcie lub po 

zakończeniu zajęć

rozpoczęły szkolenie 
zawodowe w trakcie 
lub po zakończeniu 

zajęć

og
ół

em

be
zr

ob
ot

ni

og
ół

em

be
zr

ob
ot

ni

og
ół

em

be
zr

ob
ot

ni

og
ół

em

be
zr

ob
ot

ni

szkolenia w klubach pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
2005 14610 13385 12278 11358 2276 2263 3903 3723
2006 12148 11534 11075 10521 2749 2732 1342 1336
2007 9554 8896 9047 8409 2248 2172 903 897
2008 14470 14273 13789 13624 5543 5497 1912 1897
2009 20229 19972 18955 18760 2517 2512 1767 1761

zajęcia aktywizacyjne

2005 . . 63795 60576 9761 9695 7294 7112
2006 . . 64186 58786 13838 13617 5982 5936
2007 . . 58061 52713 15511 15431 5919 5864
2008 52400 48289 59029 54770 11245 11203 4064 4021
2009 99737 96921 99384 96644 14426 14285 4120 4082

Źródło: jak w tab. 9.

Usługi świadczone bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie pomocy w ak-
tywnym poszukiwaniu pracy są niezwykle pożyteczne, dają praktyczne umiejętności 
przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, przygotowania się do rozmowy rekru-
tacyjnej, wzmacniają wiarę w siebie i w konsekwencji pewność siebie, podnoszą 
motywację do poszukiwania pracy. Powinny więc obejmować znaczną liczbę bezro-
botnych i być skorelowane z wykorzystywaniem innych instrumentów rynku pracy. 
Tymczasem dotyczą zaledwie niewielkiej ich części (w 2008 r. około 4%, w 2009 r. 
nieco ponad 6%). 

Wydatkowany wysiłek organizacyjny związany z tworzeniem i wyposażeniem 
klubów pracy, a także podejmowane działania kadrowe budzą nadzieję i oczekiwania 
na znacznie lepsze rezultaty. Efektywność zatrudnieniowa szkoleń aktywizacyjnych, 
wynosząca w latach 2005–2007 około 20–25% wzrosła w 2008 r. do wysokiego po-
ziomu 40%, ale w 2009 r. ponownie obniżyła się do nieco ponad 13%. Działania 
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aktywizacyjne owocują znalezieniem zatrudnienia przez około 20% osób w nich 
uczestniczących, jednak w 2009 r. zatrudnienie w ich wyniku podjęło nieco mniej 
niż 15%. Zmniejszenie efektywności zatrudnieniowej pomocy w aktywnym poszu-
kiwaniu pracy w 2009 r. wynikało zapewne z pogorszenia sytuacji na rynku pracy. 
Gdyby można przyjąć, że jest to efekt netto świadczenia tej usługi, wówczas, mimo 
wszystko, należałoby ocenić go wysoko.

Wykres 8. Udział bezrobotnych w zajęciach aktywizacyjnych w klubach pracy 
w Polsce i ich efekty w latach 2005–2009 

Źródło: jak w tab. 9.

Wynikiem uczestniczenia w szkoleniach i działaniach aktywizacyjnych było rów-
nież wzbudzenie chęci do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; około 10% uczest-
ników rozpoczęło szkolenia zawodowe. Trudno natomiast, z omówionych wcześniej 
powodów, odnieść się do efektywności kosztowej omawianych usług. Rozproszony 
wysiłek organizacyjny wyrażający się w liczbie funkcjonujących klubów pracy, ko-
nieczność odpowiedniego ich wyposażenia i zaspokojenia potrzeb kadrowych przy 
stosunkowo niewielkiej liczbie objętych świadczonymi usługami bezrobotnych su-
geruje, że usługi te są stosunkowo kosztowne.
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Edward Dolny, Monika Maksim 

ROZDZIAŁ III

PODAŻOWO ZORIENTOWANE INSTRUMENTY 
POLITYKI RYNKU PRACY

1. Szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia są – obok pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i staży – jed-
nym z najważniejszych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy oddziałującym 
na podażową stronę rynku pracy. Ich rola wydaje się nie do przecenienia szczególnie 
w warunkach rozwoju gospodarek opartych na wiedzy i wysokich kwalifikacjach, 
którym zazwyczaj towarzyszy zjawisko bezrobocia strukturalnego. 

Zgodnie z zapisem ustawowym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji za-
wodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oznacza to, że oferowane kursy mogą na-
wiązywać zarówno do treści bardziej ogólnych, jak i specjalistycznych. Wykorzysta-
nie szkoleń do aktywizacji bezrobotnych jest uzasadnione i wskazane w przypadku: 
braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie oraz 
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Zakres i sposób realizacji usług 
rynku pracy, w tym szkoleń przez publiczne służby zatrudnienia został określony 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r.23. 
Zgodnie z ustawą szkolenia mogą trwać do 6 miesięcy, natomiast w sytuacjach uza-
sadnionych programem nauczania w danym zawodzie czas trwania kursu można wy-
dłużyć do 12 miesięcy. Również osoby bez kwalifikacji zawodowych mogą ubiegać 
się o dłuższe szkolenia, trwające nawet do 24 miesięcy. Usługi szkoleniowe są rea-

23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warun-
ków prowadzenia usług ryku pracy, Dz. U. 2010, nr 177, poz. 1193.
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lizowane w trybie grupowym, jak i indywidualnym. W pierwszym przypadku urząd 
pracy może zaproponować osobie uprawnionej udział w szkoleniu uwzględnionym 
w rocznym planie szkoleń, natomiast w drugim może skierować taką osobę na szko-
lenie przez nią wskazane, pod warunkiem uzasadnienia celowości odbycia szkolenia. 
Plany szkoleń opracowywane są przez powiatowe urzędy pracy na okres jednego 
roku na podstawie między innymi:

dokumentów określających strategie rozwoju regionalnego i plany tworzenia no-
wych miejsc pracy,
wyników monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
wyników badań sondażowych pracodawców i innych badań popytu na pracę,
oceny efektywności szkoleń organizowanych przez urzędy pracy.
Oprócz tradycyjnych szkoleń ustawa przewiduje jeszcze inne formy doskonalenia 

zawodowego, które obejmują:
udzielenie pożyczki na sfinansowanie szkolenia; 
dofinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dy-
plomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodo-
wych oraz koszty uzyskania licencji; 
dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych; 
przydzielanie stypendiów na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej 
dla dorosłych lub wyższej w trybie niestacjonarnym.
Bezrobotni, jak i inne uprawnione osoby mogą otrzymać pożyczkę na sfinansowa-

nie kosztów szkolenia, umożliwiającego podjęcie zatrudnienia czy innej pracy zarob-
kowej. Jej wysokość nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia, które 
obowiązuje w dniu podpisania umowy. Pożyczka ta jest nieoprocentowana, a okres 
jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania do wysokości przeciętne-
go wynagrodzenia kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji, niezbędnych 
do wykonywania danego zawodu. Bezrobotny musi jednak wykazać, że uzyskanie 
uprawnień, tytułów zawodowych lub licencji umożliwi podjęcie zatrudnienia lub 
działalności gospodarczej. Przepisy ustawy ani odpowiednich rozporządzeń nie re-
gulują jednak kwestii uzyskania przez osobę korzystającą z tej formy wsparcia nega-
tywnej oceny z egzaminu.

Ciekawą propozycją dla bezrobotnych i innych uprawnionych posiadających 
wyższe wykształcenie są studia podyplomowe, które w części lub w całości mogą 
zostać sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych zainteresowani podjęciem nauki w szko-
le ponadgimanzjalnej dla dorosłych lub szkole wyższej w trybie niestacjonarnym, 

−
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będący jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium 
w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, które wypłacane jest przez okres 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Wypłata stypendium na mocy decyzji starosty 
może zostać przedłużona do czasu zakończenia nauki. Uzyskanie tego świadczenia 
wymaga jednak spełnienia kryterium dotyczącego nieprzekroczenia wysokości do-
chodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z 19 grudnia 2008 r. zwiększyły dostępność poszczególnych form do-
skonalenia zawodowego, uprawniając dodatkowo następujące grupy klientów, tj.:

żołnierzy rezerwy; 
osoby pobierające rentę szkoleniową; 
uczestników Centrów Integracji Społecznej; 
osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, zamierzających 
podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rol-
nictwem; 
pracujących oraz wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45+, zaintereso-
wanych pomocą w rozwoju zawodowym.
Osoby wchodzące w skład czterech pierwszych grup należą do kategorii poszuku-

jących pracy. 
Bezrobotni korzystający z usług szkoleniowych otrzymują, po spełnieniu określo-

nych warunków, dodatkową pomoc finansową, która obejmuje:
stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych; 
stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji podjęcia za-
trudnienia w trakcie szkolenia; 
stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych w związku z podjęciem 
studiów podyplomowych; 
zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem 
w szkoleniu; 
refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną do wysokości połowy 
zasiłku dla bezrobotnych.
Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia mogą również skorzystać ze specja-

listycznych badań psychologicznych lub lekarskich, których celem jest określenie 
predyspozycji do wykonywania określonego zawodu i wybór odpowiedniego kie-
runku szkolenia. Uczestnikom szkoleń, poza osobami otrzymującymi stypendium, 
przysługuje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
wystąpiły w związku z odbywanym szkoleniem.

Nowe regulacje prawne wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 19 grud-
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nia 2008 r. miały zwiększyć motywację bezrobotnych do podejmowania działań ak-
tywizujących, służących podnoszeniu i zdobywaniu nowych kwalifikacji. Wcześniej-
sze rozwiązania (stypendia i dodatki szkoleniowe w wysokości odpowiednio 40% 
i 20% zasiłku) nie stanowiły w opinii bezrobotnych skutecznej zachęty materialnej 
i dlatego zastąpione zostały stypendium wynoszącym aktualnie 120% zasiłku. Prze-
widziano również możliwość kontynuacji wypłacania tego stypendium w niższej 
wysokości w przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia w trakcie trwania 
szkolenia oraz większą pomoc finansową w zakresie opłacania dodatkowych kosz-
tów związanych z realizacją usług szkoleniowych, tj. zakwaterowania, dojazdów czy 
badań lekarskich.

Tabela 11. Adresaci poszczególnych form doskonalenia zawodowego przed i po wej-
ściu w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z 19 grudnia 2008 r. 

Forma doskonalenia 
zawodowego

Osoby uprawnione 
przed 01.02.2009 r.

Osoby uprawnione 
po 01.02.2009 r.

Szkolenie grupowe 
i indywidualne

bezrobotni
pobierający rentę 
szkoleniową
żołnierze rezerwy
poszukujący pracy
osoby pobierający 
świadczenie szkoleniowe

−
−

−
−
−

bezrobotni
poszukujący pracy
pracujący i wykonujący inną 
pracę zarobkową w wieku 
45+

−
−
−

Pożyczka na 
sfinansowanie 
szkolenia

bezrobotni
żołnierze rezerwy

−
−

bezrobotni
poszukujący pracy
pracujący i wykonujący inną 
pracę zarobkową w wieku 
45+

−
−
−

Dofinansowanie 
kosztów egzaminów 
oraz kosztów uzyskania 
licencji

bezrobotni− bezrobotni
poszukujący pracy
pracujący i wykonujący inną 
pracę zarobkową w wieku 
45+

−
−
−

Dofinansowanie 
studiów 
podyplomowych

bezrobotni z wyższym 
wykształceniem

− bezrobotni
poszukujący pracy
pracujący i wykonujący inną 
pracę zarobkową w wieku 
45+ 
(posiadający wyższe 
wykształcenie) 

−
−
−

Stypendium na 
kontynuowanie 
nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej 
lub wyższej w trybie 
niestacjonarnym

bezrobotni do 25. roku 
życia, bez kwalifikacji 
zawodowych, z rodzin 
o niskich dochodach

− bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych, z rodzin 
o niskich dochodach

−

Źródło: opracowanie własne.
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 Aktualnie aktywna polityka rynku pracy w Polsce obejmuje również działania, 
których celem jest wspieranie polityki szkoleń zawodowych pracowników zatrudnio-
nych szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pracodawcy, którzy zgod-
nie z art. 67 ustawy utworzyli fundusz szkoleniowy mogą liczyć na pomoc w zakresie 
częściowego refinansowania kosztów szkolenia pracowników:

w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do kwoty równej przeciętnemu wy-
nagrodzeniu na jedną osobę,
w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodze-
nia na jedną osobę w przypadku osób w wieku 45+.
Obowiązujące przepisy umożliwiają również wykorzystanie przez pracodawców 

instrumentu nazwanego w metodologii bazy polityk rynku pracy (LMP) rotacją pra-
cy24. Pracodawca, który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni szko-
lenie, udzielając jednocześnie na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na to 
miejsce zatrudni bezrobotnego otrzymuje:

refundację kosztów szkolenia w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia, na 
jednego pracownika; 
refundację wynagrodzenia osoby skierowanej przez urząd pracy łącznie ze skład-
kami na ubezpieczenie społeczne, w wysokości do 40% przeciętnego wynagro-
dzenia.
Z takiej pomocy mogą również korzystać pracodawcy, którzy nie utworzyli fun-

duszu szkoleniowego.
Szkolenia zawodowe są obok staży najczęściej wykorzystywanym instrumentem 

aktywnej polityki rynku pracy. W latach 2005–2009 liczba bezrobotnych corocznie 
uczestniczących w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy wahała 
się w przedziale 150–180 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 25% ogółu bezrobot-
nych objętych działaniem wszystkich form aktywizacji. Biorąc pod uwagę zalece-
nia Komisji Europejskiej z 1997 r. dotyczące rozszerzenia skali szkolenia bezrobot-
nych25, udział przeszkolonych przez urzędy pracy w ogóle zarejestrowanych bezro-
botnych, pomimo znaczącego wzrostu w latach 2005–2008, kształtuje się na zbyt ni-
skim poziomie. W 2009 r., w związku ze wzrostem liczby osób bezrobotnych, udział 
ten zmniejszył się ponownie i wynosi aktualnie 8,9%. Od dłuższego czasu zdecydo-
wana większość bezrobotnych korzysta ze szkoleń grupowych, tzn. uwzględnionych 
w rocznym planie szkoleń przygotowanym przez urząd pracy. W ofercie szkolenio-
wej dominują kursy trwające nie dłużej niż 3 miesiące, co należy ocenić pozytywnie. 

24 European Commission, Labour Market Policy Database. Methodology. Revision of June 2006, Luxembourg 
2006, s. 13–18.

25 European Commission, European Commission Proposal for Guidelines for Member States Employment Policies, 
Brussels 1997, s. 4. 
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Z ustaleń empirycznych wynika26, że właśnie krótsze szkolenia są bardziej efektyw-
ne ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia efektu zamknięcia. 

Biorąc po uwagę liczbę beneficjentów poszczególnych rodzajów szkoleń, do naj-
popularniejszych obszarów zawodowych doskonalenia w 2009 r. należy zaliczyć27:

usługi transportowe; 
sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami; 
zarządzanie i administrowanie; 
informatykę i wykorzystanie komputerów; 
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia; 
architekturę i budownictwo; 
usługi fryzjerskie i kosmetyczne; 
technikę i handel artykułami technicznymi.

Wykres 9. Uczestnicy i zatrudnieni po odbyciu szkolenia dla bezrobotnych w Polsce 
w latach 2005–2009 (w tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

Obserwacja doświadczeń europejskich pozwala stwierdzić, że szkolenia stają się 
najważniejszym instrumentem w polityce rynku pracy ze względu na zwiększające 
się ryzyko szybkiej dezaktualizacji kwalifikacji. Proces rozwoju gospodarek opar-
tych na wiedzy będzie ten problem nasilać, tymczasem pracodawcy będą poszuki-
wać kandydatów do pracy, dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Jak 

26 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bu-
kowski (red.), op. cit., s. 124.

27 Obliczenia własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 z załącznikami.
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słusznie zauważa P. Błędowski28, w niedalekiej przyszłości szkolenia będą uzupeł-
niać i wspierać działanie instrumentów subsydiowania zatrudnienia w szerokim tego 
słowa znaczeniu. W Polsce jednak, jak wykazują statystyki, skala szkolenia zawodo-
wego jest nadal niewystarczająca. 

W latach 2005–2009 udział środków na szkolenia i pozostałe formy podnosze-
nia kwalifikacji w wydatkach na aktywne programy rynku pracy ogółem wahał się 
w przedziale od 9 do 11% (tab.12). Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej 
z 1997 r. udział ten powinien kształtować się na poziomie 25%29. Oznacza to, że 
w Polsce nadal bardziej uprzywilejowane są instrumenty zorientowane popytowo, 
związane z subsydiowaniem zatrudnienia. 

Tabela 12. Wydatki z Funduszu Pracy na szkolenia w Polsce w latach 2005–2009

Lata Wydatki Funduszu Pracy Szkolenia
tys. zł 2005=100 tys. zł % 2005=100

2005 1862860,9 100,0 181800,0 9,7 100,0
2006 2028981,8 108,9 186672,5 9,2 102,7
2007 2493304,2 133,8 266320,9 10,6 146,5
2008 3110748,2 167,0 280136,9 9,0 154,1
2009 4015696,2 215,6 379679,7 9,4 208,8

Źródło: Polska 2006. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym 2006, MPiPS, Warszawa 
2006; Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bez-
robotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 r., MPiPS Departament Funduszy, War-
szawa wrzesień 2008; Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 r., MPiPS Departament 
Funduszy, Warszawa sierpień 2009; Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodo-
wej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r., Warszawa, lipiec 2010.

Przedstawione w tab. 13 wskaźniki efektywności zatrudnieniowej potwierdzają, 
że szkolenia są stosunkowo mało efektywnym instrumentem polityki rynku pracy, 
odsetek zatrudnionych po przebytych szkoleniach w okresie 3 miesięcy od ich za-
kończenia nie przekracza 50%. Trzeba jednak podkreślić, że wysokie efekty zatrud-
nieniowe innych instrumentów, szczególnie prac interwencyjnych, jak i środków na 
utworzenie stanowisk pracy wynikają z zapisów ustawowych. Jak pokazują niektóre 
analizy, pozytywne efekty szkoleń ujawniają się w perspektywie kilku lat30. Natomiast 
większość badań ewaluacyjnych koncentruje się na efektach krótkookresowych (sy-

28 P. Błędowski, Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych 
– rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, w: P. Błędowski, B. Błaszczyk, 
M. Fedorczuk, Cz. Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwięk-
szania efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, raport z badań, s. 
18–19, http://www.mpips.gov.pl (10.09.2010).

29 European Commission, European Commission Proposal…, op. cit., s. 4. 
30 B. Fitzenberger, S. Speckesser, Employment Effects of the Provision of Specific Skills and Techniques in Germa-

ny, ZEW, Discussion Paper 2005, nr 77, s. 18–25.
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tuacja uczestnika szkoleń analizowana jest najczęściej w okresie od 3 do 6 miesięcy 
od zakończenia kursu), a ich wyniki w dużym stopniu odzwierciedlają oddziaływa-
nie efektu zamknięcia, związanego z uczestnictwem bezrobotnego w szkoleniu31. 

Tabela 13. Szkolenia zawodowe dla bezrobotnych w latach 2005–2009 

Lata
Liczba 

uczestników 
programu

Liczba 
osób, 
które 

ukończyły 
program

Liczba osób 
zatrudnionych 

po 
uczestnictwie 
w programie

Efektywność 
zatrudnieniowa 

w %

Efektywność kosztowa w zł

uczestnictwa 
w programie

ponownego 
zatrudnienia

2005 150724 147622 54947 37,2 1157,0 3173,0
2006 146907 142062 64132 45,1 1270,7 2910,8
2007 178089 172420 76586 44,4 1495,4 3477,4
2008 168336 163261 64048 39,2 1664,2 4373,8
2009 168334 163741 56150 34,3 2255,5 6761,9

Źródło: jak w tab. 12.

Wykres 10. Efektywność kosztowa szkoleń dla bezrobotnych w Polsce w latach 2005–
2009 (w zł) 
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Źródło:opracowaniewłasnenapodstawiedanychMPiPS.



Analiza struktury osób objętych szkoleniami w 2009 r. pokazuje, Ŝe pomimo

rozszerzenia dostępności szkoleń głównymi odbiorcami usług szkoleniowych pozostają

bezrobotni.Udziałposzukującychpracywliczbieuczestniczącychwszkoleniachogółemjest

bardzoniski,nieprzekracza2%.Analizującstrukturęosóbobjętychszkoleniemzawodowym
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− ponad połowę przeszkolonych stanowili męŜczyźni, natomiast udział kobiet w

szkoleniachstopniowozmniejszałsię;

− zeszkoleńnajliczniejkorzystałyosobymłodewwiekudo34lat;

− w szkoleniach najliczniej uczestniczyły osoby legitymujące się wykształceniem

policealnymiśrednimzawodowymorazzasadniczymzawodowym.

Biorącpoduwagępopulacjębezrobotnychokreślonejkategoriiw2009r.szkoleniami

objęto33:

− 9,9%męŜczyzni7,1%kobiet;


33ObliczeniawłasnenapodstawiedanychzesprawozdaniaMPiPS01zzałącznikami.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

Dostępne i względnie aktualne wyniki analiz efektywności netto aktywnej po-
lityki rynku pracy w Polsce wskazują, że szkolenia wywierają istotny i pozytywny 
wpływ na szanse podjęcia zatrudnienia32. Są więc skuteczną i jednocześnie najtańszą 
formą aktywizacji bezrobotnych. Jednostkowe koszty uczestnictwa w szkoleniu, jak 
i koszt ponownego zatrudnienia są niższe od przeciętnych dla wszystkich progra-
mów, niższe mają jedynie prace społecznie użyteczne. Wzrost jednostkowych kosz-

31  L. Calmfors, A. Forslund, M. Hemström, Does active labour market policy work? Lessons from the Swedish 
experiences, IFAU Working Paper 2002, nr 4, s. 26–31.

32 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bu-
kowski (red.), op. cit., s. 145–158.
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tów udziału w szkoleniu należy tłumaczyć zmianami w ustawie wprowadzającymi 
wyższe zachęty finansowe w formie stypendiów wypłacanych dla uczestniczących 
w szkoleniach. W związku z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą obniżyła się 
również efektywność kosztowa szkoleń. W badanym okresie koszt ponownego za-
trudnienia uczestnika szkoleń uległ podwojeniu.

Analiza struktury osób objętych szkoleniami w 2009 r. pokazuje, że pomimo roz-
szerzenia dostępności szkoleń głównymi odbiorcami usług szkoleniowych pozostają 
bezrobotni. Udział poszukujących pracy w liczbie uczestniczących w szkoleniach 
ogółem jest bardzo niski, nie przekracza 2%. Analizując strukturę osób objętych 
szkoleniem zawodowym w przekroju cech społeczno-demograficznych w latach 
2005–2009 stwierdza się, że:

ponad połowę przeszkolonych stanowili mężczyźni, natomiast udział kobiet 
w szkoleniach stopniowo zmniejszał się; 
ze szkoleń najliczniej korzystały osoby młode w wieku do 34 lat; 
w szkoleniach najliczniej uczestniczyły osoby legitymujące się wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym.
Biorąc pod uwagę populację bezrobotnych określonej kategorii w 2009 r. szkole-

niami objęto33:
9,9% mężczyzn i 7,1% kobiet; 
10% osób w wieku od 25 do 34 lat, a tylko 6,5% osób w wieku starszym, czyli 
45+; 
11,8% osób z wykształceniem wyższym, a tylko 7,1% osób z wykształceniem za-
sadniczym zawodowym i 5,5% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 
oraz zaledwie 4,9% osób bez kwalifikacji zawodowych; 
tylko 6,6% osób długotrwale bezrobotnych i 6,3% niepełnosprawnych.

Tabela 14. Struktura przeszkolonych bezrobotnych w Polsce w latach 2005–2009 
według wieku (w %) 

Wiek 2005 2006 2007 2008 2009
18–24 35 32 26 24 24
25–34 31 33 34 33 34
35–44 19 18 20 20 19

45 i więcej 15 16 19 23 23

Źródło: Szkolenia staże, i inne formy wspierania podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych. Dane staty-
styczne 2004–2008, MPiPS, Warszawa 2009 s. 8, oraz obliczenia własne na podstawie danych 
ze sprawozdania MPiPS-01 z załącznikami.

Na podstawie powyższych informacji można sądzić, że oferta szkoleniowa nie 

33 Obliczenia własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 z załącznikami.
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do końca była adresowana zgodnie z zaleceniami polityki rynku pracy, ponieważ 
w niewielkim zakresie docierała do osób najbardziej potrzebujących, znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Podobną opinię prezentuje między innymi 
E. Kryńska w raporcie z badań dotyczącym flexicurity w Polsce34. Z takim stwier-
dzeniem można się jednak nie zgodzić, ponieważ kwestia adresowania szkoleń jest 
znacznie bardziej problematyczna. Właściwy dobór kandydatów do różnych rodza-
jów szkoleń z punktu widzenia ich umiejętności oraz możliwości intelektualnych 
i psychofizycznych przesądza o efektach tej formy aktywizacji. Często barierą uczest-
nictwa w szkoleniu jest zbyt niski poziom wykształcenia (np. w przypadku bezro-
botnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej gimnazjalnego) lub bierność 
i brak motywacji do podnoszenia kwalifikacji (np. w przypadku długotrwale bezro-
botnych). Wątpliwe efekty szkoleń mogą zatem podważać zasadność kierowania tego 
rodzaju instrumentów aktywizujących do wybranych kategorii bezrobotnych. Dlate-
go w niektórych krajach Unii Europejskiej obowiązuje wytyczna, zgodnie z którą fi-
nansowane są tylko te instrumenty podnoszenia kwalifikacji, których prognozowana 
efektywność brutto kształtować się będzie na poziomie 70%. Takie rozwiązanie jest 
na przykład stosowane w Niemczech35. Wobec tego ważnym kryterium doboru do 
szkoleń jest ocena prawdopodobieństwa uzyskania przez potencjalnego kandydata 
szans uzyskania pracy po szkoleniu.

Wykres 11. Struktura uczestników szkoleń w Polsce w latach 2005–2009  
według płci (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

Zastosowanie takich zaleceń w praktyce spowoduje, że w rezultacie oferta szko-
leniowa będzie przeważnie kierowana do osób dobrze rokujących na rynku pracy. 
Dlatego najrozsądniej byłoby, gdyby szkolenia trafiały do najbardziej potrzebują-

34 E. Kryńska, Aktywna polityka rynku pracy, w: E. Kryńska (red.), op. cit., s. 25.
35 P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, Cz. Kliszko, P. Kubicki, op. cit., s. 12–13.
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cych, ale jednocześnie, dla których uzupełnienie kwalifikacji będzie realnym czynni-
kiem zwiększającym szanse na powrót do zatrudnienia. Wydaje się, że problem kie-
rowania bezrobotnych do aktywnych programów, w tym szkoleń mogłoby rozwiązać 
profilowanie bezrobotnych. Z doświadczeń europejskich wynika, że solidarnościowe 
podejście do adresowania różnych form podnoszenia kwalifikacji ustępuje podejściu 
zorientowanemu na efekty. Uważa się również, że proefektywnościowa koncepcja 
adresowania programów aktywnych jest przede wszystkim uzasadniona w sytuacji 
okrojonych budżetów na finansowanie aktywnej polityki rynku pracy.

Tabela 15. Struktura przeszkolonych bezrobotnych w Polsce w latach 2005–2009 
według wykształcenia (w %) 

Wykształcenie 2005 2006 2007 2008 2009
Wyższe 10 11 11 12 13
Policealne i średnie 
zawodowe 34 33 31 31 30

Średnie ogólnokształcące 13 14 15 15 15
Zasadnicze zawodowe 28 26 25 24 24
Gimnazjalne i poniżej 15 15 18 18 18

Źródło: jak w tab. 14.

Skala wykorzystania pozostałych form doskonalenia przewidzianych w ustawie 
jest nieznaczna. W ostatnich latach bezrobotni najczęściej ubiegali się o sfinansowa-
nie kosztów egzaminów i licencji zawodowych. W analizowanym okresie stopniowo 
zmniejszała się liczba bezrobotnych, którym przyznano stypendium na kontynuowa-
nie nauki, natomiast zwiększała się liczba bezrobotnych uczestniczących w studiach 
podyplomowych. Zainteresowanie uzyskaniem pożyczki szkoleniowej było również 
niewielkie. Praktycznie nie wykorzystywano instrumentów rozwoju zasobów ludz-
kich przeznaczonych dla pracodawców tworzących fundusz szkoleniowy. Tak niska 
popularność innych niż szkolenia form podnoszenia kwalifikacji wynika prawdopo-
dobnie z braku wiedzy potencjalnych zainteresowanych o takich możliwościach, jak 
i przekonania pracowników publicznych służb zatrudnienia o niskiej przydatności 
tego rodzaju instrumentów dla bezrobotnych.

2. Staże

Staż u pracodawcy wprowadzono w celu umożliwienia młodym ludziom kończą-
cym edukację, mającym trudności w znalezieniu pracy z powodu braku umiejętności 
praktycznych, zdobycia doświadczenia zawodowego. W latach 2004–2008 przezna-
czone były dla młodych bezrobotnych do 25. (27.) roku życia, zaliczanych do grupy 
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i mogły trwać 
przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Skierowanie do odbycia stażu u pra-
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codawcy odbywało się na wniosek lub za zgodą kierowanego bezrobotnego. Staże 
miały umożliwić zdobycie doświadczenia zawodowego osobom młodym, rozpoczy-
nającym karierę zawodową, poprzez wykonywanie pracy w różnych podmiotach 
gospodarczych, ale bez nawiązywania formalnego stosunku pracy. Od nowelizacji 
ustawy z 2008 r., która weszła w życie od 1 lutego 2009 r. staże są przeznaczone 
dla wszystkich osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. W zależności od kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy zróżnicowano też długość okresu ich trwania. Odbywają się na podstawie umo-
wy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. 
Program stażu powinien uwzględniać predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, 
poziom wykształcenia i dotychczasowe kwalifikacje bezrobotnego, a także określać 
między innymi zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego oraz opiekuna sta-
żysty. W trakcie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium. 

Tabela 16. Wydatki z Funduszu Pracy na staże w Polsce w latach 2005–2009

Lata Wydatki Funduszu Pracy Staże
tys. zł 2005=100 tys. zł % 2005=100

2005 1862860,9 100,0 600695,7 32,2 100,0
2006 2028981,8 108,9 671898,2 33,1 111,8
2007 2493304,2 133,8 693380,9 27,8 115,4
2008 3110748,2 167,0 919436,0 29,6 153,1
2009 4015696,2 215,6 1352283,7 33,7 225,1

Źródło: jak w tab. 12.

Staże są najczęściej wykorzystywanym instrumentem aktywnej polityki rynku pra-
cy. Wydatki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów staży w latach 2005–2009 
rosły, jednak wzrost ten do 2008 r. był wolniejszy niż wzrost wydatków z Funduszu 
Pracy ogółem. W 2009 r. tempo wzrostu było znacznie szybsze, ale dotyczyło ono 
instrumentu o znacznie poszerzonym zakresie podmiotowym. W rezultacie udział 
wydatków na staż zmalał z 32,2% w 2005 r. do 27,8% w 2007 r., a w następnych 
latach wzrósł do ponad jednej trzeciej.

W latach 2005–2008 liczba corocznie kierowanych na staż u pracodawców bez-
robotnych wahała się w przedziale 160–170 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 
25% ogółu bezrobotnych objętych programami aktywnymi. W 2009 r. liczba bez-
robotnych skierowanych do odbycia stażu u pracodawców wzrosła o ponad 80 tys. 
osób, a udział aktywizowanych przy wykorzystaniu tej formy wzrósł do 37,5%. Wy-
nikało to ze zmiany zakresu, a w konsekwencji i rozmiarów populacji, do której ten 
instrument był kierowany i związane było z likwidacją przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy.

Staże są jednym z tych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy (APRP), obok 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy i szkoleń aktywizujących w klubach 
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pracy, w których kobiety uczestniczą najczęściej. W 2009 r. stanowiły one około 
trzech czwartych uczestników staży, a więc ich udział przekraczał o niemal połowę 
odsetek kobiet wśród bezrobotnych ogółem (51,6%), a także znacznie odsetek kobiet 
wśród objętych aktywnymi programami rynku pracy (około 56%). 

Tabela 17. Staże dla bezrobotnych w Polsce w latach 2005–2009

Lata
Liczba 

uczestników 
programu

Liczba 
osób, które 
ukończyły 
program

Liczba osób 
zatrudnionych 

po 
uczestnictwie 
w programie

Efektywność 
zatrudnie-
niowa w %

Efektywność kosztowa w zł

uczestnictwa 
w programie

ponownego 
zatrudnienia

2005 162729 135562 62854 46,3 3692,0 9557,0
2006 169105 155602 79441 51,1 3973,3 8457,8
2007 173017 164988 91059 55,2 4007,6 7614,6
2008 169860 149971 81299 54,2 5412,9 11309,3
2009 256669 208863 103343 49,5 5268,6 13085,4

Źródło: jak w tabeli 12.

Wykres 12. Uczestnicy staży i zatrudnieni po odbyciu stażu dla bezrobotnych w Polsce 
w latach 2005–2009

Źródło: jak w tab. 12.

Staże cieszą się popularnością zarówno wśród pracodawców, którzy korzystają 
przez kilka miesięcy z pracy zatrudnionego bez ponoszenia kosztów, a poza tym 
mogą wyselekcjonować i zatrudnić osoby najbardziej przystające do przyjętych przez 
nich kryteriów, jak i u bezrobotnych, którym umożliwiają zdobycie doświadczenia 
zawodowego (osobom młodym), zapoznanie z warunkami pracy u pracodawcy, 
możliwość wykazania swoich umiejętności i zaangażowania i ostatecznie zdobycia 
zatrudnienia.
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Odsetek osób zatrudnianych po odbyciu stażu jest stosunkowo wysoki; ponad 
połowa kończących staż znajduje w ciągu trzech miesięcy od jego ukończenia pra-
cę. Efektywność zatrudnieniowa staży kształtuje się nieco poniżej przeciętnej dla 
wszystkich aktywnych programów rynku pracy łącznie, ale ustępuje jedynie pracom 
interwencyjnym, nie licząc oczywiście środków na utworzenie stanowisk pracy, 
w przypadku których przyjmuje się stuprocentową efektywność. 

Jednostkowe koszty udziału w stażu, jak również koszty ponownego zatrudnie-
nia, są wyższe od przeciętnych dla wszystkich programów, większe mają jedynie 
roboty publiczne i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie sta-
nowisk pracy. Polepszenie koniunktury gospodarczej i poprawa sytuacji na rynku 
pracy wpływają na wzrost efektywności zatrudnieniowej i w konsekwencji obniżenie 
kosztów ponownego zatrudnienia po zakończeniu udziału w programie, natomiast 
pogorszenie sytuacji na rynku pracy wywiera odwrotny skutek.

3. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy funkcjonowało na podstawie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. w latach 2004–2008. Od 
lutego 2009 r. zostało ono zastąpione nowym instrumentem – przygotowaniem za-
wodowym dorosłych, a częściowo jego rolę przejęły staże.

Tabela 18. Wydatki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
w Polsce w latach 2005–2009

Lata Wydatki Funduszu Pracy Przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy

tys. zł 2005=100 tys. zł % 2005=100
2005 1862860,9 100,0 193605,6 10,4 100,0
2006 2028981,8 108,9 203079,5 10,0 104,9
2007 2493304,2 133,8 214748,7 8,6 110,9
2008 3110748,2 167,0 349989,1 11,3 180,8
2009 4015696,2 215,6 128535,9 3,2 66,4

Źródło: jak w tab. 12.

Przygotowanie do wykonywania zawodu u pracodawcy, bez nawiązywania sto-
sunku pracy, mogło trwać przez okres do 6 miesięcy. W okresie odbywania przy-
gotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu bezrobotny 
otrzymywał stypendium. Do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 
mogli być kierowani bezrobotni do 25. roku życia oraz bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych, a za ich zgodą również bezrobotni zaliczani do innych kategorii osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W latach 2005–2008 wydatki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe 
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w miejscu pracy rosły, jednak do 2007 r. tendencja wzrostowa tych wydatków była 
słabsza od tempa wzrostu wydatków z Funduszu Pracy ogółem. W 2008 r. wydatki te 
rosły znacznie szybciej. W wyniku takiego kształtowania się omawianych tendencji 
wzrostowych udział wydatków na przygotowanie zawodowe w wydatkach z Fundu-
szu Pracy zmniejszył się z 10,4% w 2005 r. do 8,6% w 2007 r., a w następnym roku 
wzrósł do ponad 11%.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywało się na podstawie umowy 
zawartej między starostą i pracodawcą według programu określonego w tej umowie. 
Program uwzględniający predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wy-
kształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje bezrobotnego musiał określać:

nazwę zawodu lub specjalności,
zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz sposób po-
twierdzenia ich nabycia,
opiekuna osoby objętej przygotowaniem zawodowym.

Wykres 13. Uczestnicy przygotowania zawodowego w miejscu pracy i zatrudnieni po 
jego odbyciu w Polsce w latach 2005–2009 

Źródło: jak w tab. 12.

W 2005 r., a więc w pierwszym roku funkcjonowania przygotowania zawodo-
wego w miejscu pracy zostało skierowanych do jego odbycia prawie 67 tys. osób. 
W roku następnym liczba ta zmniejszyła się do 58,3 tys. osób, ale w kolejnych latach 
wykazała tendencję rosnącą do 79,4 tys. bezrobotnych w 2008 r. Bezrobotni uczest-
niczący w przygotowaniu zawodowym u pracodawcy stanowili około 10–12% bez-
robotnych zaangażowanych w realizację programów aktywnych. Nie są brane pod 
uwagę dane z 2009 r. w którym program funkcjonował tylko w styczniu i w związku 
z zaprzestaniem realizacji trwało jego wygaszanie. Liczba osób kończących program 

−
−
−

−
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i zatrudnianych po realizacji programu wykazywała w całym badanym okresie ten-
dencję rosnącą. Kobiety stanowiły przeważającą część bezrobotnych aktywizowa-
nych w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy, np. w 2009 r. stanowi-
ły 78–79% bezrobotnych zaangażowanych w tej formie aktywizacji.

Tabela 19. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w Polsce  
w latach 2005–2009

Lata
Liczba 

uczestników 
programu

Liczba 
osób, które 
ukończyły 
program

Liczba osób 
zatrudnionych 

po 
uczestnictwie 
w programie

Efektywność 
zatrudnieniowa 

w %

Efektywność  
kosztowa w zł

uczestni-
ctwa 

ponownego 
zatrudnienia

2005 66962 48621 22599 46,5 2891,0 8567,0
2006 58300 59151 30219 51,1 3483,4 6720,3
2007 65777 61283 32225 52,6 3264,8 6664,0
2008 79438 63665 33984 53,4 4405,8 10298,6
2009 7162 29962 15589 52,0 17946,9 8245,3

Źródło: jak w tab. 12.

Efektywność zatrudnieniowa programu była tylko nieco niższa niż w przypad-
ku staży i oscylowała wokół 50%. Jednostkowy koszt uczestnictwa w programie, 
podobnie jak koszt ponownego zatrudnienia, wykazywał tendencję rosnącą. Koszt 
programu w przeliczenie na 1 osobę w nim uczestniczącą wzrósł z około 2,9 tys. zł 
w 2005 r. do 4,4 tys. zł w 2008 r. i był o około 20% niższy od jednostkowego kosz-
tu uczestnictwa w stażu. Wynikało to z krótszego okresu trwania przygotowania za-
wodowego w miejscu pracy. Koszt ponownego zatrudnienia zmalał wraz z poprawą 
sytuacji na rynku pracy w latach 2006–2007, a następnie ponownie wzrósł. Relacje 
kosztu ponownego zatrudnienia osób po ukończeniu przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy i stażu kształtują się podobnie do relacji kosztu uczestnictwa w obu 
programach.



67

Monika Wojdyło-Preisner, Kamil Zawadzki 

ROZDZIAŁ IV

ZATRUDNIENIE SUBWENCJONOWANE

1. Środki na tworzenie nowych stanowisk pracy

Istotną formą wspierania przedsiębiorczości są obecnie dotacje na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej. Przyczyniają się one do rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw, dając tym samym możliwość samozatrudnienia i stworzenia miejsc pracy 
innym bezrobotnym. Natomiast szansą dla pracodawców na dalszy rozwój ich przed-
siębiorstw są dotacje na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych, 
skierowanych przez powiatowy urząd pracy.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy zmieniła formę przyznawania dofinansowania z pożyczek na bezzwrotną do-
tację udzielaną bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej lub pracodawcy 
na utworzenie nowego miejsca pracy. Początkowo wysokość dotacji dla bezrobot-
nych na podjęcie działalności gospodarczej nie mogła przekroczyć pięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo bezrobotny mógł otrzymać refundację 
do 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, 
w wysokości nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast pra-
codawcy mogli ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miej-
sca pracy w kwocie do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem, 
że zatrudnili skierowanego bezrobotnego przez co najmniej 12 miesięcy w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Dodatkowo, jeżeli pracodawca po upływie roku nadal za-
trudniał bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, mógł otrzymać jednorazową 
refundację poniesionych kosztów z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie spo-
łeczne do wysokości 300% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce.
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Tabela 20. Stanowiska pracy utworzone w ramach środków Funduszu Pracy w Polsce 
w latach 2005–2009

Rok

Bezrobotni 
otrzymujący 

środki na podjęcie 
działalności 

gospodarczej

Liczba miejsc pracy utworzona 
w ramach refundacji pracodawcom 

kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowisk pracy dla zatrudnionych 

bezrobotnych

Razem

2005
tys. 27,9 13,1 41,0
%* 5,0 2,3 7,3

2006
tys. 34,9 21,8 56,7
% 5,9 3,7 9,5

2007
tys. 45,1 37,4 82,5
% 6,7 5,6 12,3

2008
tys. 52,2 28,0 80,2
% 8,0 4,3 12,3

2009
tys. 63,9 28,4 92,3
% 9,3 4,1 13,5

 * udział osób objętych daną formą aktywizacji wśród wszystkich osób objętych podstawowymi form-
ami aktywizacji zawodowej finansowanymi z Funduszu Pracy (szkolenia, prace interwencyjne, robo-
ty publiczne, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, staże, środki na 
utworzenie stanowisk pracy) 
Źródło: MPiPS, Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 r., Warszawa wrzesień 2008; MPiPS, 
Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobot-
nych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 r., Warszawa sierpień 2009; MPiPS, Efek-
tywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w 2009 r., Warszawa lipiec 2010; E. Kryńska, Instrumenty rynku pracy, w: E. Kryńska (red.), 
Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Raport końcowy z badań, MPiPS, Warszawa 
2009.

Wykres 14. Stanowiska pracy utworzone w ramach środków Funduszu Pracy  
w Polsce w latach 2005–2009

Źródło: jak w tab. 20.
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W latach 2005–2009 liczba bezrobotnych, którzy otrzymali dotację na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej systematycznie wzrastała. Rósł także udział bez-
robotnych objętych tym instrumentem aktywizacji zawodowej wśród wszystkich 
osób objętych podstawowymi formami aktywizacji (szkolenia, prace interwencyjne, 
roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy, staże, środki na utworzenie stanowisk pracy). W 2005 r. z powodu otrzymania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej odpływ z bezrobocia był niemal sześ-
ciokrotnie wyższy niż w 2004 r. i stanowił 0,8% wyłączeń z ewidencji bezrobotnych. 
W 2006 r. było to już 1,1% wszystkich wyłączeń, natomiast w 2007 r. – 1,4% wyłą-
czeń, co stanowiło wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 29%. W 2008 r. 
z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało ponad 52 tys. bezrobot-
nych, a w 2009 r. – prawie 64 tys.

Wśród bezrobotnych, którzy otrzymali środki z Funduszu Pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej dominują mężczyźni. W 2005 r. stanowili oni około 55% 
analizowanej populacji. W kolejnych latach odsetek ten wzrastał i w 2009 r. wynosił 
ponad 63% (porównaj wykres 15). W 2006 r. wśród osób, które otrzymały dotację na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przeważającą grupę stanowiły osoby 
w wieku 26–49 lat36. Najczęściej uzyskiwały ją osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (około 60%), znacznie rzadziej – wyższym (około 17%). Długotrwale 
bezrobotni stanowili około 40% osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż ten typ wsparcia obejmuje także przy-
znanie środków finansowych z przeznaczeniem na założenie spółdzielni socjalnej lub 
włączeniem nowego członka do spółdzielni37. W 2009 r. długotrwale bezrobotni sta-
nowili 24,6% ogółu bezrobotnych, którzy otrzymali dotację na podjęcie działalności 
gospodarczej. Bezrobotni do 25. roku życia otrzymali 18,1% przyznanych dotacji, 
a powyżej 50. roku życia – 7,3%38. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
przyznawano częściej bezrobotnym zamieszkałym w mieście (stanowili oni 62,2% 
wszystkich osób, które otrzymały dotację).

Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach refundacji pracodawcom kosztów 
wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych w la-
tach 2005–2007 systematycznie wzrastała. W 2005 r. w ramach przyznanych praco-
dawcom dotacji utworzono 13,1 tys. dodatkowych miejsc pracy. W 2006 r. było już 
ich 21,8 tys., a w 2007 – 37,4 tys. W 2008 r. dzięki refundacjom pracodawcy utwo-
rzyli znacznie mniej nowych stanowisk pracy (28 tys.). W 2009 r. nastąpił nieznacz-
ny wzrost powstałych w ten sposób miejsc pracy (28,4 tys.).

36 Obliczenia własne na podstawie: Portal PSZ, Statystyki strukturalne grudzień 2009, www.psz.praca.gov.pl 
(10.10.2010).

37 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bu-
kowski (red.), op. cit., s. 144.

38 Obliczenia własne na podstawie: MPiPS, Bezrobocie w Polsce w 2009 r. Raport tabelaryczny, Warszawa lipiec 
2010 www.psz.praca.gov.pl (10.10.2010).
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Wykres 15. Struktura bezrobotnych którym przyznano środki na działalność gospo-
darczą w Polsce w latach 2005–2009 według płci

Źródło: opracowanie własne na podst. Statystyki strukturalne sierpień 2010, Tablica 16, www.psz.
praca.gov.pl

W 2005 r. w strukturze wydatków Funduszu Pracy na aktywną politykę rynku pra-
cy środki przeznaczone na refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i do-
posażenia stanowisk pracy dla kierowanych na te stanowiska bezrobotnych, a także 
jednorazowe bezzwrotne środki przyznawane bezrobotnym na podejmowanie działal-
ności gospodarczej na własny rachunek stanowiły 19,8% (405,7 mln zł)39. W 2006 r. 
wydatki te stanowiły już 26% budżetu Funduszu Pracy na APRP (576,1 mln zł)40. 
W 2007 r. dotacje przyznawane bezrobotnym na podejmowanie działalności gospo-
darczej stanowiły 19,8% wydatków Funduszu Pracy (536,7 mln zł). Z kolei środki 
przeznaczone na refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowisk pracy dla kierowanych na te stanowiska bezrobotnych stanowiły 13,3% 
(361,3 mln zł)41. W 2008 r. środki na dotacje dla bezrobotnych stanowiły 20,8% wy-
datków Funduszu Pracy na APRP (kwota 699 mln zł), a refundacje pracodawcom 
kosztów zatrudnienia – 11,4% (kwota 383,4 mln zł)42. Ten systematyczny wzrost 
wydatków świadczy o dużym zainteresowaniu bezrobotnych i pracodawców tymi 
instrumentami aktywizacji zawodowej. Powiatowe urzędy pracy, realizując ustawo-
we zadania, wykorzystują wszystkie formy aktywizacji bezrobotnych przewidziane 

39 MPiPS, Polska 2006. Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2006, s. 62.
40 MPiPS, Polska 2007. Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2007, s. 56.
41 MPiPS, Polska 2008. Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2008, s. 66.
42 MPiPS, Polska 2009. Raport o rynku pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2009, s. 70–71.
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ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niemniej zakres i natęże-
nie wykorzystywania danego instrumentu rynku pracy w poszczególnych powiatach 
jest różny. Wynika to przede wszystkim z odmiennej sytuacji na lokalnych rynkach 
pracy i różnorodności problemów, z którymi styka się dany PUP. I tak przykładowo, 
w 2007 r. w sześciu powiatach (w tym aż czterech z województwa mazowieckiego) 
nie przeznaczono środków Funduszu Pracy na refundowanie pracodawcom kosz-
tów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (w 2006 r. taka sytuacja miała miejsce 
w 18 powiatach). Natomiast zarówno w 2006, jak i 2007 r., we wszystkich powiatach 
przeznaczono pewne środki na podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby 
bezrobotne.

W 2005 r., po raz pierwszy w ramach statystyki publicznej, zgromadzono dane 
dotyczące liczby osób, które rozpoczęły (ukończyły) daną formę aktywizacji zawo-
dowej i w trakcie lub w okresie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w progra-
mie podjęły zatrudnienie. W latach wcześniejszych dane te gromadzone były jedynie 
na podstawie badań prowadzonych stosownie do potrzeb przez Departament Fundu-
szy MPiPS.

Tabela 21. Efektywność kosztowa środków na utworzenie stanowisk pracy przyzna-
wanych w ramach Funduszu Pracy w Polsce w latach 2005–2009

Rok

Środki dla bezrobotnych 
na podjęcie działalności 

gospodarczej

Refundacja kosztów 
wyposażenia i doposażenia 

stanowisk pracy dla 
zatrudnionych bezrobotnych

Ogólnie środki na 
utworzenie stanowisk pracy

tys. zł

przyrost 
w stosunku 

do roku 
poprzedniego 

(%) 

tys. zł

przyrost 
w stosunku 

do roku 
poprzedniego 

(%) 

tys. zł

przyrost 
w stosunku 

do roku 
poprzedniego

(%) 
2005 . x . x 12,0 x
2006 10,7 x 9,2 x 10,0 – 16,7
2007 11,9 11,2 9,7 5,4 10,9 9,0
2008 13,4 12,6 13,7 41,2 13,5 23,9
2009 17,1 27,6 18,1 32,1 17,4 28,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie: MPiPS, Efektywność podstawowych form promocji zatrud-
nienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 r., 
Warszawa wrzesień 2008; MPiPS, Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 r., Warszawa 
sierpień 2009; MPiPS, Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowa-
nych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej w 2009 r., Warszawa lipiec 2010; MPiPS, Polska 2006. Raport o ryn-
ku pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2006.

Efektywność realizowanych programów jest wskaźnikiem pozwalającym na 
określenie szans na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w progra-
mie. W wyliczeniach przyjmuje się, że efektywność zatrudnieniowa wynosi 100% 
w przypadku osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej lub 
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dla których pracodawca otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy. Wynika to z metodologii liczenia wskaźnika ponownego zatrud-
nienia. Natomiast w przypadku przyznania środków na podjęcie działalności gospo-
darczej bądź na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy należałoby rozpatry-
wać dłuższy okres niż standardowo przyjęte trzy miesiące, gdyż wyżej wymienione 
środki należy zwrócić jeśli działalność prowadzona była przez okres krótszy niż dwa-
naście miesięcy lub jeśli pracodawca zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy 
skierowanego bezrobotnego przez okres krótszy niż dwa lata.

Kształtowanie się efektywności kosztowej środków na utworzenie stanowisk pra-
cy przyznawanych w ramach Funduszu Pracy w latach 2005–2009 przedstawiono na 
wykresie 16. 

Wykres 16. Efektywność kosztowa środków na utworzenie stanowisk pracy  
w Polsce w latach 2005–2009 (w zł) 
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Źródło: jak w tab. 21.

W całym analizowanym okresie, zarówno w przypadku dotacji dla bezrobotnych 
na podjęcie działalności gospodarczej, jak i refundacji pracodawcom kosztów wy-
posażenia i doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych bezrobotnych, koszty 
ponownego zatrudnienia wzrastały. Porównując efektywność kosztową środków na 
utworzenie stanowisk pracy z efektywnością kosztową innych aktywnych progra-
mów rynku pracy, które były realizowane w Polsce w 2009 r. można stwierdzić, że 
jest ona najniższa w przypadku tych pierwszych43.

43 Por. np. MPiPS, Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 r., Warszawa 
lipiec 2010, s. 8.
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2. Roboty publiczne

Kierując osoby bezrobotne do robót publicznych stosuje się przepisy Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy44, Roz-
porządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refun-
dacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne45 oraz Rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 800/200846. 

Artykuł 2. ustęp 1 punkt 32 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że roboty pub-
liczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe sta-
tutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury 
fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także 
spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środ-
ków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji po-
zarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani:
bezrobotni długotrwale; 
bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; 
bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 
bezrobotni powyżej 50. roku życia; 
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub 
bez wykształcenia średniego; 
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; 
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnie-
nia; 
bezrobotni niepełnosprawni oraz
dłużnicy alimentacyjni. 
Do beneficjenta pomocy publicznej mogą być skierowani nie tylko wyżej wy-

mienieni, ale także „znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji”, o których 
mowa w art. 2 pkt. 18 lub „znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji”, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt. 19, rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Są to więc 
także osoby bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu 
miesięcy; niemające wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zasadniczego zawodo-

44 Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415.
45 Dz. U. 2009, nr 5, poz. 25.
46 Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008.

−
−
−
−
−

−
−

−
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wego; będące w wieku ponad 50 lat; osoby dorosłe mieszkające samotnie, mające na 
utrzymaniu co najmniej jedną osobę; pracujące w sektorze lub zawodzie w państwie 
członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% 
większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym pań-
stwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; będące członkiem 
mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na 
uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzu-
pełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe. Do kategorii 
„osób w bardzo niekorzystnej sytuacji” zaś zaliczono bezrobotnych przez co naj-
mniej 24 miesiące.

Dofinansowanie w ramach robót publicznych polega na refundacji organizatorowi 
robót przez okres do 6 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, na-
grody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w uprzednio uzgodnionej wysokości, 
nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodze-
nia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca 
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Jeżeli pra-
codawca zatrudnia na okres do 12 miesięcy, wówczas refundacja obejmuje powyższe 
koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia (art. 57.1 i 57.2 ustawy).

Do pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem na okres do 6 miesięcy można 
skierować w ramach robót publicznych osoby do 25. roku życia, bezrobotnych długo-
trwale, bezrobotnych po zakończeniu kontraktu socjalnego, kobiety które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymia-
ru czasu pracy (art. 57.4 ustawy). Ustawodawca podkreśla, że wśród wymienionych 
osób w szczególności z tego rozwiązania powinni korzystać dłużnicy alimentacyjni.

W 2005 r. roboty publiczne cieszyły się wśród instrumentów aktywnej polityki 
rynku pracy znaczną popularnością, dorównując poziomem pracom interwencyj-
nym. Rok 2006 przyniósł gwałtowne załamanie korzystania z tej formy – spadek 
w stosunku do roku poprzedniego wyniósł prawie 53%. Od tego momentu nastąpiło 
stopniowe odradzanie się robót publicznych: liczba uczestników wzrastała w 2007 r. 
o jedną czwartą, w 2008 r. o 9% i w 2009 r. o ponad 20% w stosunku do lat poprze-
dzających (wykres 17).

Analogicznie do zmienności bezwzględnej prezentowała się dynamika struktury 
osób korzystających z podstawowych form aktywizacji. W 2006 udział osób obję-
tych tym instrumentem stanowił 6,5% wszystkich aktywizowanych i wzrósł następ-
nie do poziomu niemal 8% w 2009 r. 

Roboty publiczne są instrumentem, z którego korzystają przede wszystkim męż-
czyźni. W 2006 r. liczba mężczyzn uczestniczących w tej formie pomocy spadła 
o 43,5%, natomiast kobiet było w tym roku mniej aż o 65% niż w poprzednim. Z ko-
lei w latach 2007–2009 rosła popularność tego instrumentu wśród obu płci. W 2009 r. 
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udział kobiet wynosił około 40% wszystkich bezrobotnych skierowanych do robót 
publicznych.

Wykres 17. Uczestnicy robót publicznych i osoby zatrudnione po ich ukończeniu 
w Polsce w latach 2005–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

Roboty publiczne w Polsce nie są formą wsparcia, charakteryzującą się wysoką 
efektywnością zatrudnieniową. W 2005 r. była ona na bardzo niskim poziomie 29%. 
Znaczące obniżenie liczby uczestników z 68 tys. do niespełna 35 tys. przełożyło się 
na gwałtowny wzrost skuteczności instrumentu do 46% w 2006 r. W latach 2007–
2009 następował dość proporcjonalny wzrost zarówno liczby kończących program 
robót publicznych, jak i zatrudnionych, co spowodowało utrzymanie efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 47–48%.

Wykres 18. Efektywność kosztowa robót publicznych w Polsce w latach 2005–2009 (w zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

Dynamika wydatków na roboty publiczne ogółem skorelowana jest silnie z liczbą 
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osób kończących program. Po gwałtownym spadku z 294 mln w 2005 r. do niespeł-
na 146 mln w 2006 r., w dalszych latach następował szybki wzrost wydatków pono-
szonych na roboty publiczne: w 2007 r. o ponad 22%, w 2008 r. o niemal 40%, a w 
2009 r. o prawie 33% względem roku poprzedniego, osiągając poziom 330 mln zł. 

Koszty uczestnictwa jednego bezrobotnego w robotach publicznych w latach 
2005–2007 utrzymywały się na stałym poziomie około 4,3 tys. zł. Szybki wzrost tych 
wydatków nastąpił w 2008 r. (o 28,2%) i w 2009 r. (o 9,3%), osiągając 6,1 tys. zł.

Wobec niskiej efektywności zatrudnieniowej, także efektywność kosztowa 
w 2005 r. była dramatycznie słaba: koszt zatrudnienia jednej osoby korzystającej 
z robót publicznych wyniósł wtedy ponad 14 tys. zł. W 2006 r., mimo ogromnego 
spadku wydatków per capita, instrument ten pozostał drogim (ponad 8 tys. na osobę 
zatrudnioną po programie). Później następował stopniowy wzrost kosztów, osiągając 
w 2009 r. ponad 13 tys. (wykres 18).

3. Prace interwencyjne

Obecnie przy kierowaniu osób bezrobotnych do prac interwencyjnych stosuje się 
przepisy analogiczne do obowiązujących dla robót publicznych. Artykuł 2 ustęp 1 
punkt 26 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy stanowi, że prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego 
przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą, mające na 
celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do wykonywa-
nia prac interwencyjnych, zgodnie z art. 49 wyżej wymienionej ustawy, mogą zatem 
być kierowani:

bezrobotni do 25. roku życia; 
bezrobotni długotrwale; 
bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; 
bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 
bezrobotni powyżej 50. roku życia; 
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub 
bez wykształcenia średniego; 
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; 
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 
oraz 
bezrobotni niepełnosprawni.
Czas trwania tego instrumentu może być zróżnicowany. Zasadniczy okres pomo-

cy dla wyżej wymienionych grup wynosi do 6 miesięcy (lub do 12 miesięcy, jeśli 

−
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refundacja obejmuje co drugi miesiąc zatrudnienia). Jednak zgodnie z art. 56 wyżej 
wymienionej ustawy, prace interwencyjne mogą trwać do 12 miesięcy (lub do 18 
miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje co drugi miesiąc) w przypadku:

bezrobotnych do 25. roku życia; 
bezrobotnych długotrwale; 
bezrobotnych po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego; 
kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrud-
nienia; 
bezrobotnych niepełnosprawnych.
W przypadku bezrobotnych powyżej 50. roku życia prace interwencyjne mogą 

trwać najdłużej, bo do 24 miesięcy (a nawet do 48 miesięcy, jeżeli refundacja obej-
muje co drugi miesiąc). Zatem w świetle ustawy seniorzy są grupą, której przyznaje 
się szczególną pomoc w zakresie korzystania z prac interwencyjnych.

Pracodawca zatrudniający bezrobotnego w formie prac interwencyjnych może 
liczyć na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 
uzgodnionej w umowie, nagrody oraz opłacone przez pracodawcę od refundowane-
go wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne. Dla osób skierowanych do 
prac interwencyjnych w pełnym wymiarze z refundacją comiesięczną będzie to kwo-
ta nieprzekraczająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych powiększona o składki do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku refundacji co drugi miesiąc – płaca 
minimalna plus składki, a przy zatrudnieniu na pół etatu – kwota do wysokości poło-
wy płacy minimalnej powiększona o składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatko-
wym bonusem finansowym dla pracodawcy, który utworzył miejsce pracy w ramach 
prac interwencyjnych trwających co najmniej pół roku, który kontynuował zatrud-
nienie w trybie niesubsydiowanym w pełnym wymiarze przez dalsze 6 miesięcy jest 
możliwość przyznania jednorazowej refundacji w wymiarze do 150% przeciętnego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Przepisy wykonawcze zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót 
publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne47, w którym w § 9. 1 stwierdza się, że refundacja kosz-
tów wynagrodzeń, nagród, składek na ubezpieczenia społeczne oraz jednorazowa 
refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, o której mowa w rozporządzeniu, 
jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników 
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytua-
cji określoną w rozdziale 1., art. 40 oraz rozdziale 3. rozporządzenia Komisji (WE) 

47 Dz. U. 2009, nr 5, poz. 25.
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nr 800/2008 i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. 
Wyżej wymienione rozporządzenia nakładają ponadto na pracodawcę obowiązek 

utrzymania zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego w formie subsydiów płaco-
wych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytu-
acji przez 12 miesięcy od rozpoczęcia programu, a dla osób w bardzo niekorzystnej 
sytuacji – przez 24 miesiące. 

W latach 2005–2009 można zaobserwować stałą wyraźną tendencję do ograni-
czania liczby osób bezrobotnych kierowanych do prac interwencyjnych. W omawia-
nym okresie najbardziej znaczący spadek wolumenu stosowania tych instrumentów 
miał miejsce w 2008 r., w którym skierowano do prac interwencyjnych o ponad 11 
tys. osób mniej (spadek o niemal 22%) bezrobotnych niż w roku poprzednim. Skala 
ubytku liczby uczestników prac interwencyjnych w okresie analizowanych pięciu lat 
wyniosła aż 43%. 

Malejąca popularność prac interwencyjnych spowodowała także stopniowy spa-
dek udziału uczestników tego instrumentu w ogóle wszystkich osób bezrobotnych 
objętych podstawowymi formami aktywizacji, takimi jak: szkolenia, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace 
społecznie użyteczne, środki na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 
środki na wyposażenie stanowiska pracy.

Wykres 19. Uczestnicy prac interwencyjnych i osoby zatrudnione po ich ukończeniu 
w Polsce w latach 2005–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

O ile w 2006 r. co dziewiąta osoba objęta podstawowymi formami aktywizacji 
brała udział w pracach interwencyjnych, to w 2009 r. zaledwie co siedemnasta (mniej 
niż 6% ogółu uczestników APRP). 

Bardzo interesująca jest zmienność liczby uczestników prac interwencyjnych 
według płci. Wśród korzystających z tego instrumentu od 2005 r. ubywało przede 
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wszystkim mężczyzn, z ponad 36 tys. na początku analizowanego okresu, do zale-
dwie 15,8 tys. w 2009 r., przy czym główny spadek nastąpił między 2006 r. a 2008 r. 
(o ponad 45%). W przypadku kobiet lata 2005–2006 przyniosły nawet nieznaczny 
wzrost liczby uczestniczek prac interwencyjnych (o 2,6%), a następnie wyraźny, 
choć znacznie mniej gwałtowny niż wśród mężczyzn, spadek – w okresie 2006–2009 
o ponad 30%.

Prace interwencyjne są instrumentem o wysokiej skuteczności zatrudnieniowej. 
W najsłabszym roku analizowanego okresu zatrudnienie w trakcie kwartału znalazło 
dwie trzecie osób kończących program. Lata 2006–2007 cechował wzrost efektyw-
ności zatrudnieniowej prac interwencyjnych w Polsce, później jednak z roku na rok 
obserwowano niewielki jej spadek. W 2009 r. efektywność zatrudnieniowa prac in-
terwencyjnych pozostawała wciąż na bardzo wysokim poziomie niemal 72%.

Zmienność poziomu wydatków ogółem ponoszonych w Polsce na prace inter-
wencyjne w ostatnich latach jest wyraźna. W 2006 r. nastąpił wzrost ilości środków 
kierowanych z przeznaczeniem na ten instrument (o 13,5%). Od tamtego momentu 
widać ograniczanie poziomu finansowania prac interwencyjnych: w 2007 r. nieznacz-
ne (spadek o 2,4% w relacji do poprzedniego roku), a w 2008 i 2009 r. mocniejsze 
(odpowiednio o 8,5% i 8,1% do roku poprzedniego). Tempo tego spadku jest istotnie 
mniejsze niż tempo spadku liczby uczestników prac interwencyjnych, co nieuchron-
nie doprowadziło do wzrostu kosztów jednostkowych.

Wykres 20. Efektywność kosztowa prac interwencyjnych w Polsce  
w latach 2005–2009 (w zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.

W latach 2005–2008 wydatki ponoszone na jednego uczestnika prac interwencyj-
nych rosły w szybkim, kilkunastoprocentowym tempie, z 2736 zł w 2005 r. do 4268 
zł w 2008 r. W 2009 r. koszty udziału jednego bezrobotnego w tym instrumencie 
wzrosły już nieznacznie (o 4,8%).

Nie każdy bezrobotny, który zaczął program, pozostaje w nim do końca. Stąd 
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przy ocenie efektywności kosztowej należy uwzględniać przede wszystkim wydatki 
ponoszone na zatrudnienie jednej osoby, która zakończyła uczestnictwo w danym 
instrumencie. Wskaźnik ten dla prac interwencyjnych w Polsce w latach 2005–2009 
zaprezentowano na wykresie 20.

 Analizując jego zmienność można zauważyć następujące zjawiska. Jedyny rok 
wyraźnego wzrostu zatrudnienia po programie (2006) nie odbił się pozytywnie na 
efektywności kosztowej: wydatki na osobę zatrudnioną niemal się nie zmieniły. Nie 
pozostały one niestety takie w późniejszych latach, kiedy liczba zatrudnionych po 
pracach interwencyjnych znacznie spadała. Szczególnie szybki, kilkunastoprocen-
towy wzrost jednostkowych kosztów zatrudnienia bezrobotnego dzięki temu in-
strumentowi zanotowano w 2008 i 2009 r. W rezultacie poziom kosztów per capita	
w 2009 r. (około 6,4 tys. zł) był aż o jedną trzecią większy niż w 2006 r. (około 4,8 
tys. zł).

4. Prace społecznie użyteczne

W 2005 r. wprowadzono prace społecznie użyteczne48. Uwzględniając dobro 
społeczności lokalnej, potrzeby aktywizacji osób bezrobotnych oraz konieczność 
zapewnienia pomocy finansowej bezrobotnym bez prawa do zasiłku, na wniosek 
gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego 
ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na 
terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. Mogą one trwać do 
dziesięciu godzin tygodniowo.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumie-
nia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne 
będą wykonywane. Uczestniczącemu w nich bezrobotnemu nieposiadającemu prawa 
do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzi-
nę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to podlega waloryzacji. 
Gminy otrzymują ze środków Funduszu Pracy częściową refundację świadczeń wy-
płacanych bezrobotnym w wysokości do 60% minimalnej kwoty świadczenia przy-
sługującego każdemu zaangażowanemu bezrobotnemu.

Wydatki z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne stanowiły niewielki 
odsetek ogółu wydatków. W badanym okresie wykazywały tendencję malejącą. Ich 
udział zmniejszył się z 1,3% w 2006 r. do 0,9% w 2009 r. Było to skutkiem wolniej-
szego wzrostu wydatków związanych z finansowaniem kosztów prac społecznie uży-
tecznych, które w latach 2006–2009 wzrosły o około 44%, niż wydatków z Funduszu 
Pracy ogółem (wzrost o prawie 98%).

48 Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1366.
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Wykres 21. Uczestnicy prac społecznie użytecznych i zatrudnieni po ich zakończeniu 
w Polsce w latach 2006–2009

Źródło: jak w tab. 12.

Tabela 22. Wydatki z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne w Polsce w la-
tach 2005–2009

Lata Wydatki Funduszu Pracy Prace społecznie użyteczne
tys. zł 2006=100 tys. zł % 2006=100

2006 2028981,8 100,0 25582,9 1,3 100,0
2007 2493304,2 122,9 33165,5 1,3 123,7
2008 3110748,2 153,3 33909,7 1,1 132,5
2009 4015696,2 197,9 36743,6 0,9 143,6

Źródło: jak w tab. 12.

Do prac społecznie użytecznych kierowano w badanym okresie rocznie od 61 tys. 
do 73 tys. osób, co stanowiło około 10% uczestników APRP. Kobiety przeważały 
wśród kierowanych do prac społecznie użytecznych, jednak przewaga ta była nie-
wielka. Np. w 2009 r. kobiety stanowiły około 59% bezrobotnych zaangażowanych 
w ramach tego instrumentu aktywizacji wobec 56% kobiet wśród bezrobotnych ak-
tywizowanych ogółem. Efektywność zatrudnieniowa tego instrumentu należy do naj-
niższych, jest porównywalna ze szkoleniami i waha się w przedziale 35–44%, co nie 
jest wcale wielkością małą. Zaletą tego instrumentu jest natomiast bardzo niski koszt 
uczestnictwa w programie, który wykazuje wprawdzie tendencję rosnącą, ale kształ-
tował się na poziomie od 416 zł w 2006 r. do 560 zł w 2009 r. oraz koszt ponownego 
zatrudnienia wzrastający odpowiednio z 1285 zł do 1423 zł.
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Tabela 23. Prace społecznie użyteczne w Polsce w latach 2006–2009
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osób, 
które 

ukończyły 
program

Liczba osób 
zatrudnionych 

po uczestnictwie 
w programie

Efektywność 
zatrudnieniowa 

w %

Efektywność kosztowa 
w zł

uc
ze

st
ni

ct
w

a 
w

 p
ro

gr
am

ie

po
no

w
ne

go
 

za
tr

ud
ni

en
ia

2006 61488 56900 19914 35,0 416,1 1284,7
2007 73400 72485 31926 44,0 451,8 1038,8
2008 63940 61196 26564 43,4 530,3 1276,5
2009 65768 64832 25826 39,8 558,7 1422,7

Źródło: jak w tab. 12.

Wydawałoby się, że osiągana efektywność zatrudnieniowa i bardzo dobra efek-
tywność kosztowa czynią z prac społecznie użytecznych instrument godny ze wszech 
miar polecenia i zasługujący na rozszerzenie. Wiarygodność danych dotyczących 
prac społecznie użytecznych rodzi jednak duże wątpliwości. Trudno przy tym ocenić 
skalę zaistniałych nieprawidłowości. Liczba uczestników programu dotyczy przy-
padków kierowania do prac społecznie użytecznych w danym roku wielokrotnie tych 
samych osób. Im częściej dana osoba jest kierowana do prac społecznie użytecznych, 
tym więcej osób bezrobotnych – w tym ujęciu – uczestniczy w programie. Również 
liczba zatrudnionych po uczestnictwie w programie obejmuje wielokrotnie te same 
osoby. Powoduje to, że liczba uczestniczących w programie jak i liczba zatrudnio-
nych po jego zakończeniu jest zawyżona. Zawyżona jest również – jak się wydaje 
– jego efektywność zatrudnieniowa, natomiast na pewno znacznie zaniżone są koszty 
zarówno uczestnictwa w programie jak i ponownego zatrudnienia. Do takiego wnio-
sku upoważnia analiza zróżnicowania wielkości charakteryzujących prace społecz-
nie użyteczne według powiatów. Jako skrajny przykład może posłużyć powiat żarski 
w województwie lubuskim. W tym liczącym około 100 tys. mieszkańców powiecie 
było kierowanych do prac społecznie użytecznych corocznie w latach 2007–2009 
około 10 tys. osób, co stanowiło około 14–17% wszystkich kierowanych do prac 
społecznie użytecznych w Polsce. Podejmujący prace społecznie użyteczne stanowili 
w tym powiecie ponad 75% bezrobotnych objętych programami aktywnymi. Dodać 
trzeba, że liczba bezrobotnych w powiecie w końcu wskazanych lat wynosiła 5,4 tys. 
do 6,5 tys. osób, z czego na pozostających bez pracy dłużej niż rok przypadało 1,2–
1,9 tys. osób. Efektywność zatrudnieniowa kształtowała się przy tym na poziomie 
powyżej 90%, co w konsekwencji dawało koszt uczestnictwa w programie i koszt 
ponownego zatrudnienia w granicach 40 zł. Podobne nieprawidłowości można zaob-
serwować w powiatach brzeskim (w województwie opolskim), malborskim i sztum-
skim (w województwie pomorskim) i na mniejszą skalę w wielu innych powiatach.
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Wykres 22. Efektywność kosztowa prac społecznie użytecznych w Polsce w latach 
2006–2009 (w zł) 
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Źródło: jak w tab. 12.

Zafałszowanie danych dotyczących rozmiarów i efektywności prac społecznie 
użytecznych wpływa na kształtowanie się wskaźników charakteryzujących efektyw-
ność funkcjonowania APRP w Polsce (są one zawyżone) oraz na relacje zachodzące 
pomiędzy poszczególnymi instrumentami. Pokazuje to, jak jakość materiału statys-
tycznego, jego rzetelność, wpływa na poprawność i jakość formułowanych na jego 
podstawie wniosków.
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Edward Dolny, Monika Maksim 

ROZDZIAŁ V

OCENA ZMIAN WPROWADZONYCH  
NOWELIZACJĄ USTAWY Z DNIA 

19 GRUDNIA 2008 ROKU

1. Cel i zakres sondażowego badania opinii pracowników  
powiatowych urzędów pracy

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej działania w zakresie ak-
tywnej polityki rynku pracy zostały podporządkowane Europejskiej Strategii Zatrud-
nienia. W 2006 r. Komisja Europejska zaleciła również wprowadzenie zintegrowanej 
strategii flexicurity, zmierzającej do zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa na 
rynku pracy. Te okoliczności i zmiana sytuacji na rynku pracy spowodowana popra-
wą koniunktury gospodarczej, migracją zarobkową, brakiem pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach oraz zbyt wczesną dezaktywizacją osób w starszym wie-
ku zrodziły nowe oczekiwania wobec aktywnych polityk rynku pracy. W związku 
z tym w lutym 2009 roku weszły w życie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Do oceny wprowadzonych zmian, oprócz wykorzystania 
wiedzy eksperckiej, konieczne było poznanie opinii pracowników służb zatrudnie-
nia, realizujących w praktyce aktywną politykę rynku pracy. Dlatego postanowiono 
przeprowadzić badanie w powiatowych urzędach pracy.

Celem badania jest analiza i ocena wpływu na sytuację na rynku pracy oraz na 
funkcjonowanie i efektywność publicznych służb zatrudnienia zmian w ustawie, 
polegających na wprowadzeniu nowych, względnie modyfikacji istniejących usług 
i instrumentów rynku pracy, które wynikają z nowelizacji ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy z dnia 19.12.200849. W badaniu szczególną uwagę 

49 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 	
o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2008, nr 6, poz.33.
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zwrócono na przydatność wprowadzonych zmian w kontekście założonych celów, 
zakres ich stosowania i znaczenie dla rozwiązywania nowych problemów występu-
jących na rynku pracy. Do oceny usług i instrumentów wykorzystano takie kryteria 
jak: 

znajomość poszczególnych usług i instrumentów wśród bezrobotnych i innych 
uprawnionych oraz pracodawców; 
skomplikowanie stosowanych procedur; 
przyczyny korzystania i niekorzystania z poszczególnych instrumentów i usług 
oraz ich oddziaływanie motywacyjne; 
korzyści i obciążenia dla bezrobotnych i innych uprawnionych, pracodawców 
oraz powiatowych urzędów pracy; 
skalę ich stosowania; 
efektywność.
Przeprowadzone badanie pozwoliło na opracowanie wniosków dotyczących 

słuszności lub nie wprowadzonych w 2009 r. zmian w ustawie oraz wskazanie reko-
mendacji dla polityki rynku pracy.

2. Metoda badania

Dokonanie oceny wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w dniu 19 grudnia 2008 r. zmian wymagało zbadania opi-
nii powiatowych urzędów pracy. W tym celu zastosowano metodę pomiaru sonda-
żowego, polegającą na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych 
z pracownikami urzędów pracy. Do zalet tej formy pomiaru zalicza się50:

możliwość wyjaśnienia w trakcie wywiadu wątpliwości i niejasności pomiędzy 
respondentem a ankieterem,
możliwość rozbudowania kwestionariusza i wykorzystania większej niż w przy-
padku innych technik badania liczby pytań,
większą skuteczność w przekonywaniu ankietowanego do wzięcia udziału w ba-
daniu. 
Wobec powyższych, można sądzić, że metoda ta zapewnia wysoką jakość odpo-

wiedzi na pytania, których charakter często bywa otwarty. 
Wywiad został przeprowadzony w oparciu o kwestionariusz badawczy, który 

w swym ostatecznym kształcie zawierał 29 pytań otwartych. Konstrukcja kwestio-
nariusza została podporządkowana celom badania. Przygotowany kwestionariusz 
składał się z trzech części: pierwszej, dotyczącej istniejących usług i instrumentów 

50 M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 149.
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−
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rynku pracy, w stosunku do których wprowadzono zmiany; drugiej, poświęconej no-
wym instrumentom rynku pracy i trzeciej, zawierającej szczegółowe pytania związa-
ne z realizacją aktywnej polityki rynku pracy po wejściu w życie nowych przepisów. 
Odpowiedzi na pytania udzielali dyrektorzy poszczególnych powiatowych urzędów 
pracy lub ich zastępcy oraz pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za wybrane 
formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Badanie zostało przeprowadzone w powiatowych urzędach pracy działających 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od sierpnia do września 
2010 r. Doboru powiatów (czyli powiatowych urzędów pracy) do badania dokonano 
wykorzystując opracowane przez M. Maksim wyniki grupowania powiatów meto-
dą Warda51. Przyjęty w badaniu podział powiatów uwzględnia zróżnicowanie sytu-
acji na lokalnych rynkach pracy. Wyodrębnione grupy powiatów wraz z ich opisem 
przedstawia tab. 24.

Tabela 24. Zróżnicowanie powiatów w województwie kujawsko-pomorskim 

Powiat Typ powiatu Numer 
grupy

Charakterystyka rynku pracy 
w grupie powiatów

Miasto Bydgoszcz,  
miasto Toruń nowoczesne 2

relatywnie wysokie stopy napływu 
i odpływu z bezrobocia (rynek 
pracy stosunkowo elastyczny), 
relatywnie niska stopa bezrobocia 
rejestrowanego, niski udział 
pracujących w rolnictwie

Miasto Grudziądz,  
miasto Włocławek przemysłowe 1

średnie wielkości stóp napływu 
i odpływu z bezrobocia (średnio 
elastyczny rynek pracy), relatywnie 
wysoka stopa bezrobocia, niski udział 
pracujących w rolnictwie

Świecki, nakielski, 
inowrocławski, bydgoski

rolniczo-
przemysłowe 4

niskie stopy napływu i odpływu 
z bezrobocia, wysoki poziom stopy 
bezrobocia, umiarkowane znaczenie 
rolnictwa

Wąbrzeski, żniński, 
sępoleński, toruński, 
mogileński, brodnicki, 

tucholski, aleksandrowski

rolnicze 
z rozwiniętą 

funkcją 
turystyczną

6

średnie wielkości stóp napływu 
i odpływu z bezrobocia, bardzo 
wysoka stopa bezrobocia, duże 
znaczenie rolnictwa

Rypiński, lipnowski, 
golubsko-dobrzyński, 

radziejowski, włocławski, 
grudziądzki

rolnicze 3

bardzo niskie stopy napływu i odpływu 
z bezrobocia, bardzo wysoka stopa 
bezrobocia, bardzo duże znaczenie 
rolnictwa

Chełmiński pozostałe 5

relatywnie wysokie stopy napływu 
i odpływu z bezrobocia, wysoka stopa 
bezrobocia, umiarkowane znaczenie 
rolnictwa

Źródło: opracowanie własne.

51 Szerzej na ten temat: M. Maksim, Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, 
TNOiK, Toruń 2008, s. 173–181.
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Badania przeprowadzono w dziesięciu powiatach, reprezentujących określony 
typ gospodarki, w tym: w jednym powiecie z grupy nowoczesnych, w jednym z gru-
py przemysłowych, w dwóch z grupy powiatów rolniczo-przemysłowych, w trzech 
z grupy powiatów rolniczych oraz w trzech z grupy powiatów rolniczych z funkcją 
turystyczną. W sumie zrealizowano dziesięć wywiadów.

3. Wyniki badań

Od 2004 r. do września 2010 r. dokonano kilkudziesięciu modyfikacji w Ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. Najszerszy zakres miały 
zmiany wprowadzone ustawą z grudnia 2008 r.52, które w przeważającej części za-
częły obowiązywać od 1 lutego 2009 r. Dokonywane zmiany, aczkolwiek znaczące, 
nie były natury ustrojowej i nie wprowadziły jakichś zasadniczych zmian w kierun-
kach realizowanej polityki rynku pracy. Miały one generalnie charakter uszczegóło-
wiający, wypełniający luki, uzupełniający, a niektóre kosmetyczny. Część wynikała 
ze zmian ustaw regulujących inne dziedziny życia społecznego. Zmiany z grudnia 
2008 r. zmierzały w kierunku umocnienia PSZ w Polsce i usprawnienia ich pracy, 
rozszerzyły repertuar możliwych do stosowania usług i instrumentów rynku pracy, 
umożliwiły efektywniejsze ich wykorzystywanie, bardziej komplementarne i precy-
zyjne stosowanie, odpowiadające zmieniającym się potrzebom.

Od nowelizacji ustawy w grudniu 2008 r. szkolenia i inne formy podnoszenia 
kwalifikacji są dostępne dla nowych grup klientów. Oprócz bezrobotnych, ze szko-
leń finansowanych ze środków Funduszu Pracy mogą również korzystać osoby po-
szukujące pracy i pracujące lub wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45+. 
W praktyce jednak oferta szkoleniowa dociera przeważnie do bezrobotnych i w bar-
dzo niewielkim zakresie do poszukujących pracy. Zainteresowanie podejmowaniem 
szkoleń przez osoby pracujące pojawiło się w początkowym okresie obowiązywania 
zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z 18 grudnia 2008 r., kiedy odpowiednie 
informacje na ten temat zostały rozpowszechnione w różnych środkach przekazu. 
Obecnie zapotrzebowanie na szkolenia w tej grupie osób praktycznie nie występuje. 
Jak podkreślają pracownicy publicznych służb zatrudnienia po pierwsze, głównym 
problemem osób w starszym wieku jest niechęć i brak motywacji do podnoszenia 
kwalifikacji. Po wtóre, środki przeznaczane na te formę aktywizacji są niewystar-
czające w stosunku do potrzeb szkolenia zawodowego osób bezrobotnych. Wobec 
tego przy ograniczonej liczbie miejsc dostęp do szkoleń mają w pierwszej kolejności 
bezrobotni. Po trzecie, najważniejszą przyczyną słabego zainteresowania udziałem 
w szkoleniach pracujących w wieku 45+ jest brak informacji na ten temat w różnych 

52 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009, nr 6, poz. 33.
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środkach przekazu. Panuje też przekonanie że urząd pracy jest instytucją obsługującą 
wyłącznie osoby bez pracy.

Szkolenia pozostają najbardziej popularną formą doskonalenia skierowaną do 
bezrobotnych. Organizowane są w trybie grupowym, jak i indywidualnym. Urzędy 
pracy są zobowiązane do przygotowania rocznego planu szkoleń, który z jednej stro-
ny powinien uwzględniać potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy (popyt na 
pracę według określonych kwalifikacji i zawodów), a z drugiej – potrzeby edukacyj-
ne bezrobotnych. Istotnym ograniczeniem jest również wielkość środków z Fundu-
szu Pracy przyznanych na sfinansowanie szkoleń. Jak pokazuje praktyka potrzeby 
szkoleniowe diagnozowane są przez publiczne służby zatrudnienia w różny sposób. 
Przeważnie wykorzystuje się wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyż-
kowych, wycinkowe informacje o ofertach pracy w lokalnej prasie oraz doświadcze-
nia z poprzednich lat. Najważniejszym źródłem wiedzy o strukturze popytu na pracę 
według kwalifikacji i zawodów są jednak lokalni pracodawcy, z którymi bezpośredni 
kontakt często jest utrudniony. Urzędy pracy przeciętnie raz w roku prowadzą sonda-
żowe badanie pracodawców dotyczące zapotrzebowania na kadry. Zwrotność wynosi 
maksymalnie 10%, przy czym z reguły odpowiedzi udzielają pracodawcy systema-
tycznie współpracujący ze służbami zatrudnienia. Lepsze efekty przynoszą bezpo-
średnie wizyty pracowników urzędu pracy u pracodawców. Ze względu jednak na 
ograniczenia czasowe mają one charakter sporadyczny. Właściwa diagnoza potrzeb 
szkoleniowych stanowi poważny problem dla urzędów pracy. Brakuje odpowiednich 
metod, narzędzi i procedur badania popytu na pracę, co w konsekwencji utrudnia 
opracowywanie planów szkoleń adekwatnie do potrzeb na lokalnym rynku pracy. 

Dlatego między innymi efektywność zatrudnieniowa szkoleń grupowych jest niższa 
niż szkoleń indywidualnych. Okazuje się, że chociaż z formalnego punktu widzenia uzy-
skanie przez bezrobotnego skierowania na szkolenie indywidualne wymaga tylko 
uzasadnienia jego celowości, urzędnicy nadal żądają dokumentu uprawdopodabnia-
jącego zatrudnienie. Postępowanie takie wymusza wysoką efektywność zatrudnie-
niową i pozwala organizować szkolenia pod konkretne zapotrzebowanie pracodaw-
ców. 

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia znacznie lepiej oceniają szkolenia 
krótsze, trwające nie dłużej niż 3 miesiące. Przy dłuższych kursach doskonalących 
pojawia się problem frekwencji na zajęciach, który może rzutować na ich efektyw-
ność. Długie szkolenia mogą być demotywujące, ponieważ opóźniają moment rozpo-
częcia poszukiwań pracy oraz jej podjęcia. W sytuacji jednak, gdy ukończenie kursu, 
trwającego nawet powyżej 3 miesięcy, gwarantuje uzyskanie zatrudnienia, problem 
taki nie występuje. Jak pokazują wyniki badań ewaluacyjnych oddziaływanie efektu 
zamknięcia, które jest szczególnie silne w przypadku długich szkoleń, wpływa nega-
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tywnie na szanse zatrudnieniowe bezrobotnych53. 
Skala wykorzystania pozostałych instrumentów podnoszenia kwalifikacji jest nie-

znaczna. Bezrobotni w niewielkim stopniu są zainteresowani sfinansowaniem kosz-
tów egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów czy licencji, niezbędnych do 
wykonywania zawodu. Obecnie, ze względu na możliwość uzyskania stypendium 
w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, bardziej atrakcyjną formą doskona-
lenia są szkolenia. Poza tym, pracownicy urzędów pracy starają się tak przygoto-
wać programy szkoleń, by kończyły się one egzaminem potwierdzającym zdobycie 
określonych kwalifikacji i uprawnień, który sfinansowany zostanie ze środków PUP. 
W przypadku stypendiów na kontynuowanie nauki kryteria dotyczące nieprzekrocze-
nia określonej wysokości dochodów na osobę w rodzinie w powiązaniu ze względ-
nie dobrym wykształceniem są dla potencjalnych zainteresowanych zbyt trudne do 
spełnienia, co w rezultacie znacznie ogranicza wykorzystanie tego instrumentu ak-
tywizacji. Zwiększeniu skali stosowania stypendiów nie pomogło rozszerzenie gro-
na uprawnionych do ich uzyskania przez wyeliminowanie ograniczeń związanych 
z wiekiem. 

Pracownicy publicznych służb zatrudnienia pozytywnie oceniają również możli-
wość dofinansowania studiów podyplomowych. Wskazują na wysoką przydatność 
tego instrumentu aktywizacji dla bezrobotnych legitymujących się wyższym wy-
kształceniem. Ich zdaniem studia podyplomowe są bardziej skuteczną formą dosko-
nalenia zawodowego tej kategorii bezrobotnych aniżeli staże u pracodawcy. Ostatnie 
analizy efektywności aktywnych programów rynku pracy w Polsce potwierdziły, że 
staże generują pozytywne efekty zatrudnieniowe, jeżeli są skierowane do bezrobotnej 
młodzieży o względnie niskich kwalifikacjach zawodowych54. Pracownicy urzędów 
kwestionują jednak zasadność wprowadzenia stypendiów dla bezrobotnych uczestni-
czących w studiach podyplomowych. Jest to kwota niewielka, wobec tego jej oddzia-
ływanie motywacyjne jest znikome, a całkowity koszt takich studiów wyższy. 

Badania przeprowadzone w urzędach pracy wykazują, że pracodawcy nie są zain-
teresowani wykorzystaniem instrumentów wspierających rozwój zasobów ludzkich 
w formie refundacji kosztów szkolenia pracowników czy rotacji w miejscu pracy. 
Koniecznym warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest utworzenie funduszu szko-
leniowego, którego celem jest finansowanie lub współfinansowanie kształcenia usta-
wicznego pracowników. Trzeba zauważyć, że tylko nieliczni pracodawcy tworzą 
fundusz szkoleniowy. Po nowelizacji ustawy w grudniu 2008 r. wybrane instrumenty 
są również dostępne dla pracodawców, którzy nie korzystają z funduszu szkolenio-
wego. Zmiana ta jednak nie wpłynęła na rozszerzenie skali stosowania tej formy 
pomocy, która prawdopodobnie nadal jest zbyt mało atrakcyjna dla pracodawców. 
53  L. Calmfors, A. Forslund, M. Hemström, op.cit., s. 26–31.
54 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bu-

kowski (red.), op. cit., s. 156.
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Innym powodem braku zainteresowania może być brak wiedzy uprawnionych na te-
mat aktualnych rozwiązań w zakresie wpierania polityki szkoleniowej pracowników, 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Bardzo pozytywnie oceniono zmiany przepisów dotyczące pomocy materialnej 
dla bezrobotnych uczestniczących w działaniach aktywizacyjnych. Wyższe stypen-
dia zwiększają atrakcyjność szkoleń, a tym samym bardziej motywują bezrobotnych 
do korzystania z usług sprzyjających zdobywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji. Ak-
tualnie dla bezrobotnego, szczególnie bez prawa do zasiłku, poważnym argumentem 
przemawiającym na rzecz udziału w szkoleniu jest kalkulacja ekonomiczna. Uczest-
nikowi szkolenia wypłacane jest stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezro-
botnych (w zależności od liczby godzin szkolenia miesięcznie). Ponadto osoba taka 
otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia, a nawet zakwaterowania, jeżeli jest 
to konieczne. Problem niskiej motywacji bezrobotnych do podejmowania różnego 
rodzaju działań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym był sygnalizowany w opra-
cowaniu przygotowanym przez zespół pod kierunkiem P. Błędowskiego55. Urzędni-
cy publicznych służb zatrudnienia potwierdzają, że wcześniejsze rozwiązania w tym 
zakresie nie stanowiły zachęty finansowej, skłaniającej bezrobotnych do udziału 
w szkoleniu, ponieważ kwoty wypłacanych stypendiów i dodatków szkoleniowych 
były bardzo niskie. Ponadto poprzednie przepisy nierówno traktowały osoby młod-
sze i starsze, co dodatkowo niekorzystnie wpływało na ich motywację. W praktyce 
nie sprawdziły się natomiast rozwiązania dotyczące możliwości kontynuowania po-
bierania stypendium w przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia w czasie 
trwania szkolenia. Świadczenia tego typu są bardzo rzadko wypłacane. 

Zwiększenie limitów wydatków na poszczególne formy podnoszenia kwalifikacji 
miało na celu umożliwienie publicznym służbom zatrudnienia zlecania droższych 
usług szkoleniowych. Zmianę uzasadniano koniecznością organizowania dłuższych 
i lepszych jakościowo szkoleń. Okazuje się jednak, że nadal preferowane są krótkie 
kursy, najczęściej jedno- lub dwumiesięczne. Badani podkreślają, że zapotrzebowa-
nie na szkolenia przewyższa możliwości finansowe urzędu pracy. Wobec tego starają 
się zaplanować większą liczbę tańszych szkoleń. Z drugiej strony możliwości wydat-
kowania większych kwot ze środków Funduszu Pracy pozwalają lepiej dostosować 
szkolenia do indywidualnych potrzeb bezrobotnych. 

Od lutego 2009 r. staże są dostępne dla wszystkich bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy i odbywają się według programów zapewnia-
jących właściwe warunki nabywania umiejętności. Nie jest też potrzebny wniosek 
lub zgoda bezrobotnego na skierowanie na staż. Trwa on do 6 miesięcy, a w przypad-
ku osób młodych okres jego odbywania może być przedłużony do 12 miesięcy. Bez-
robotny otrzymuje w okresie odbywania stażu stypendium, a urząd pracy finansuje 
55 P. Błędowski (red.), op. cit., s. 14–15.
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składki ubezpieczeniowe. Staże przejęły rolę i zastąpiły funkcjonujące do 2008 r. 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Może z nich korzystać więc znaczny 
odsetek bezrobotnych, bowiem bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy stanowią najczęściej znacznie ponad połowę, a nawet do 90% ogółu zarejestro-
wanych w poszczególnych urzędach bezrobotnych.

Staże cieszą się popularnością wśród pracodawców, dostarczają im pracowników, 
których nie muszą opłacać. Nie są także zobligowani gwarantować zatrudnienia 
bezrobotnego po odbyciu stażu. Efektywność zatrudnieniowa tego instrumentu jest 
wymuszana przez służby zatrudnienia, wprowadzające do umów starostów z pra-
codawcami określone wymogi, przy czym służby zatrudnienia muszą wprowadzać 
do umów owe wymogi z wyczuciem; zbytnie ich zaostrzenie mogłoby spowodować 
znaczne zmniejszenie miejsc stażowych. Staże są dobrym sposobem na ominięcie 
zatrudnienia subwencjonowanego. Pracodawcy nadal preferują osoby młode i w ich 
przypadku efektywność jest najwyższa. Stażyści są zadowoleni z otrzymywanego 
stypendium, a występuje też możliwość uzyskiwania dodatkowego, nieformalnego 
i nieobciążonego składkami ZUS wynagrodzenia. 

Pewne problemy rodzi sama nazwa tego instrumentu – „staż”. Powoduje ona dez-
orientację wśród osób bezrobotnych z doświadczeniem zawodowym, którym nagle 
proponuje się odbycie stażu. Instrument ten często nie sprawdza się w przypadku 
osób starszych, w wieku 45+, które nie mogą lub nie chcą dostosować się do reguł, 
obowiązujących u pracodawców w trakcie stażu. Odbywający staż są wyłączeni ze 
statystyki bezrobotnych, ale faktycznie są w dalszym ciągu obsługiwani przez urząd 
pracy i nie mogą zrozumieć dlaczego, mimo że pracują, są wciąż objęci zakresem 
działania urzędu pracy i w różnego rodzaju zaświadczeniach nadal figurują jako bez-
robotni. 

Staże finansowane są z dwóch źródeł: Funduszu Pracy i środków EFS. Ze wzglę-
du na przepisy podatkowe wysokość otrzymywanego przez stażystów, wykonujących 
taką samą pracę, nawet u tego samego pracodawcy, ale finansowanego z różnych źró-
deł stypendium netto jest zróżnicowana (różnica sięga około 20%). Jest to demoty-
wujące i zróżnicowanie to powinno być zlikwidowane.

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. doko-
nana w grudniu 2008 r. wprowadziła w miejsce przygotowania zawodowego w miej-
scu pracy nowy instrument rynku pracy – przygotowanie zawodowe dorosłych. Jego 
celem jest zwiększenie uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym odpo-
wiadającym potrzebom pracodawców. Z przygotowania zawodowego dorosłych 
mogą korzystać wszyscy bezrobotni (w odróżnieniu od przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy, które było przeznaczone dla osób będących w szczególnej sytua-
cji na rynku pracy) oraz: osoby otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na 
urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, osoby uczestniczące w zajęciach 
w Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji na pod-
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stawie przepisów o pomocy społecznej, żołnierze rezerwy, osoby pobierające rentę 
szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może odbywać się w dwóch formach:
praktycznej nauki zawodu i
przyuczenia do pracy.
Praktyczna nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy i kończy się egzaminem kwali-

fikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym, natomiast przyuczenie do 
pracy trwa przez okres 3–6 miesięcy i również kończy się egzaminem sprawdzającym, 
potwierdzającym nabycie określonych umiejętności. Przygotowanie zawodowe doros-
łych odbywa się według ustalonego programu uwzględniającego standardy kwalifikacji 
zawodowych i obejmującego zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktycz-
ne, przy czym nabywanie umiejętności praktycznych musi obejmować co najmniej 80% 
czasu przygotowania zawodowego i odbywać się u pracodawcy. Pracodawca jest zobo-
wiązany do wyznaczenia opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, 
posiadającego niezbędne do tego kwalifikacje.

Zachętą dla pracodawców do tworzenia miejsc przygotowania zawodowego do-
rosłych jest refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawo-
dowego w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy 
miesiąc przygotowania oraz premia wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu 
w wysokości 400 zł za każdy miesiąc realizacji programu. Ze środków Funduszu 
Pracy pokrywane są również koszty egzaminów.

Procedury związane z podjęciem realizacji przygotowania zawodowego doros-
łych są skomplikowane i pracochłonne, a korzyści uzyskiwane przez pracodawców 
niewielkie oraz w znacznej części niepewne (premia jest uzależniona od złożenia eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym) i zależą nie tylko od pracodawców. Długi okres re-
alizacji, szczególnie praktycznej nauki zawodu, w warunkach znacznej niepewności 
gospodarczej również nie skłania do podejmowania tego rodzaju działań. Specyfika 
przygotowania zawodowego dorosłych powoduje, że nadaje się ono do wykorzysta-
nia w przypadku zawodów rzemieślniczych. W żadnym z PUP, w których przepro-
wadzono sondaż, nie realizowano praktycznej nauki zawodu, a tylko w jednym przy-
uczenie do pracy w zawodach rzemieślniczych (zawarto 4 umowy dzięki kontaktom 
PUP z Izbą Rzemieślniczą). 

Przygotowanie zawodowe dorosłych nie wydaje się również atrakcyjnym instru-
mentem dla bezrobotnych. Okres trwania, szczególnie praktycznej nauki zawodu jest 
zbyt długi, a do tego dochodzi konieczność przygotowania teoretycznego i zdania eg-
zaminu. Przerwanie przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienie do 
egzaminu przez bezrobotnego z przyczyn innych niż podjęcie pracy zarobkowej jest 
zagrożone sankcjami zarówno ekonomicznymi (zwrot kosztów poniesionych z FP 
na przygotowanie zawodowe), jak i organizacyjnymi (sześciomiesięczna przerwa we 

−
−
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wpisie do rejestru bezrobotnych). Wobec braku ofert przygotowania zawodowego 
trudno oczywiście przesądzać jaka byłaby faktyczna reakcja bezrobotnych.

Pracodawcy mają do dyspozycji instrument podobny do przygotowania zawodo-
wego dorosłych, znacznie mniej przy tym skomplikowany, a mianowicie staże i wolą 
z niego korzystać. W tej sytuacji, wobec braku zainteresowania przygotowaniem za-
wodowym dorosłych ze strony pracodawców, instrument ten może okazać się mar-
twy.

Nowelizacja ustawy z grudnia 2008 r. rozszerzyła możliwości kierowania do prac 
społecznie użytecznych niektórych innych kategorii bezrobotnych zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i znajdujących się w sferze oddziaływania pomocy społecz-
nej. Prace społecznie użyteczne generalnie są pozytywnie oceniane jako instrument 
pomocowy zapobiegający demoralizacji, mobilizujący i uczący pracy osoby, którym 
grozi wykluczenie społeczne. Uczą uczestników punktualności, pewnej dyscypliny 
pracy i pozwalają wyłonić i zweryfikować kandydatów do robót publicznych. Niek-
tóre osoby korzystają z tego instrumentu wielokrotnie. Rozszerzenie więc możliwości 
uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na dalsze grupy: uczestniczących 
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym 
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalne-
go w wyniku skierowania przez PUP jest oceniane pozytywnie. 

Wiele urzędów wyraźnie stwierdza, mimo pozytywnej oceny, że prace społecz-
nie użyteczne nie przyczyniają się (nie służą) do wychodzenia ze stanu bezrobocia. 
Dotyczą one podopiecznych pomocy społecznej, pomagając w aktywizacji klientów 
tej instytucji. Stąd też mogłyby zostać wyłączone z instrumentów PUP i przekazane 
ośrodkom pomocy społecznej.

Nowelizacja ustawy umożliwiła kierowanie osób bezrobotnych będących w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na 
wniosek ośrodka pomocy społecznej, do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, in-
dywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, 
o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub uczestnictwa w indywidual-
nym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu 
socjalnym. Powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej są obowiązane 
zawrzeć stosowne porozumienie i informować się wzajemnie o planowanych działa-
niach wobec bezrobotnych. 

Współpraca PUP i ośrodków pomocy społecznej traktowana jest formalnie, 
następuje wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach, ale brak 
głębszej współpracy, integracji podejmowanych działań. Być może odgrywają 
tutaj rolę względy finansowe; np. przy kontraktach socjalnych ośrodki pomocy 
społecznej przejmują obowiązek płacenia składek za bezrobotnych.

Znaczne wzmocnienie kadrowe urzędów pracy, wprowadzenie standardów usług 
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rynku pracy i zmiany formalne wprowadzone nowelizacją ustawy z grudnia 2008 r. 
przyczyniły się do znacznej poprawy funkcjonowania pośrednictwa pracy, a szcze-
gólnie poradnictwa zawodowego. Lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego w zakre-
sie pośrednictwa pracy umożliwiła również wprowadzona nowelizacją ustawy inte-
gracja odrębnie określonych wcześniej usług pośrednictwa pracy i usługi EURES. 
Zmiana ta zwiększa przejrzystość działania urzędów pracy (usługi EURES są wszak 
szczególnym przypadkiem pośrednictwa pracy) i jest ona jednoznacznie pozytywnie 
przez nie oceniana. Urzędy wskazują natomiast na zbędny – ich zdaniem – w wielu 
przypadkach obowiązek prowadzenia dokumentacji w dwóch wersjach: elektronicz-
nej i pisanej i wynikającą stąd pracochłonność i obciążenie pracowników.

Zakres informacji pozyskiwanych przez urzędy pracy o poszukujących pracy był 
niewielki i jego ograniczenie nie zostało w wielu urzędach dostrzeżone. Wykorzy-
stywane są w procedurach rejestracji poszukujących pracy wcześniej stosowane for-
mularze. 

Uprawnienia do korzystania z niektórych usług rynku pracy przez osoby w wieku 
powyżej 45. roku życia, pomagające w pracy w rolnictwie i objęte obowiązkowym 
ubezpieczeniem społecznym rolników, zamierzających podjąć zatrudnienie, inną 
pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem nie są generalnie 
wykorzystywane; dotyczą pojedynczych szczególnych przypadków, np. zawodów 
ginących. Wynika to zapewne z postaw starszych bezrobotnych charakteryzujących 
się niechęcią do podejmowania szkoleń, podnoszenia i zmiany kwalifikacji i ogólnie 
niskiej ich mobilności, preferowania zasiłku (świadczeń) w miejsce koniecznego wy-
siłku niezbędnego dla zmiany pozycji na rynku pracy, a także – być może – z braku 
wiedzy wśród uprawnionych o takiej możliwości.

Rozszerzenie uprawnień do korzystania z wielu usług pośrednictwa pracy i porad-
nictwa zawodowego na osoby poszukujące pracy należy oceniać pozytywnie, jednak 
– jak wskazują badane urzędy pracy – natężenie wykorzystywania tych uprawnień 
jest niewielkie. Być może wynika to z braku szerszego rozpowszechnienia informa-
cji o tego rodzaju możliwościach.

Zwiększenie liczby zatrudnionych doradców zawodowych umożliwiło objęcie 
usługami poradnictwa zawodowego wszystkich bezrobotnych, zwiększenie liczby 
spotkań z bezrobotnym i wydłużenie czasu ich trwania. Nowelizacja ustawy wpro-
wadziła możliwość objęcia wszystkich osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, 
opracowanym z ich udziałem, indywidualnym planem działania w celu doprowadze-
nia do podjęcia przez nich odpowiedniej pracy. Obowiązkowe jest przygotowywanie 
takich planów dla osób bezrobotnych mających szczególne trudności w rozpoczęciu 
lub podjęciu pracy. Dla każdej osoby bezrobotnej, która ma trudności w podjęciu 
pracy i nie podejmie jej w ciągu 180 dni od czasu rejestracji indywidualny plan dzia-
łania musi zostać przygotowany, przy udziale bezrobotnego, w ciągu kolejnych 30 
dni. Indywidualny plan działania powinien co najmniej zawierać:
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działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określo-
nej w ustawie,
działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszuku-
jącego pracy w celu poszukiwania pracy,
planowane terminy realizacji poszczególnych działań,
formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą za-
wodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy,
termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.
Opinie badanych urzędów pracy na temat indywidualnych planów działania są 

zróżnicowane. Sam instrument nie był dla nich całkiem nowy, bowiem opracowy-
wanie takich planów było konieczne przy realizacji projektów finansowanych z EFS. 
Nie wprowadzono jednolitego formularza, według którego ów plan miałby być opra-
cowany. Istnieje więc w tym zakresie duża dowolność: część stosuje formularze 
rozbudowane, inne – ograniczone do minimum. Niektóre urzędy twierdzą, że jest 
to procedura biurokratyczna, a w IPD powiela się informacje, które i tak znajdują 
się w rejestrach bezrobotnych. IPD – zdaniem badanych – nie powinny obejmować 
wszystkich bezrobotnych, a jedynie tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Nie 
ma potrzeby opracowywania IPD dla bezrobotnych, którzy są właśnie aktywizowani 
(np. są kierowani do prac interwencyjnych, czy na subsydiowane stanowiska pra-
cy), a nawet dla niektórych osób długotrwale bezrobotnych. Ci ostatni, szczególnie 
w PUP obsługujących małe środowiska i środowiska wiejskie, przewijają się w ewi-
dencji urzędów wielokrotnie, a ich chęci i predyspozycje do podjęcia różnych form 
aktywizacji zawodowej czy pracy są doskonale znane pośrednikom pracy i dorad-
com zawodowym. Również u części bezrobotnych występuje niechęć do tworzenia 
takich planów, bo – jak mówią – po co planować, skoro i tak nie ma pracy; traktują 
całą czynność jako kolejną procedurę biurokratyczną. Urzędy pracy, zastanawiając 
się czy opracowywanie indywidualnych planów działania faktycznie usprawnia po-
radnictwo zawodowe twierdzą, że nie dostrzegają ich wpływu na osiągane efekty, nie 
widzą bezpośredniego związku pomiędzy opracowywaniem indywidualnych planów 
działania, a efektywnością ograniczania zjawiska bezrobocia.

W zamyśle prawodawcy, który akcentował indywidualizację działań i aktywny 
udział bezrobotnego, indywidualne plany działania miały spełniać rolę pewnego ro-
dzaju job	coaching’u. Tymczasem, być może również wskutek znacznego obciążenia 
pracą i dążenia do objęcia wszystkich bezrobotnych, faktycznie realizowane indy-
widualne plany działań przybrały w wielu przypadkach formę kolejnej procedury 
formalnej, następnego biurokratycznego i bezużytecznego dokumentu. Wydaje się 
więc, że opracowywanie indywidualnych planów działania należałoby ograniczyć do 
pewnych wybranych grup bezrobotnych. W przypadku osób długotrwale bezrobot-
nych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, takie plany powinny zostać 

−

−

−
−

−
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zintegrowane z całością działań mających doprowadzić do usamodzielnienia się pod-
opiecznych i wyjścia ze sfery ubóstwa.

Nowelizacją ustawy, od 2009 r. rozszerzono ponadto zakres pomocy urzędu pracy 
skierowanej do pracodawców, świadczonej w ramach poradnictwa zawodowego i in-
formacji zawodowej, m.in. o pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodaw-
cy i jego pracowników. Od tego momentu z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej mogą również korzystać jednoosobowi przed-
siębiorcy, którzy nie są pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia. 
W badanych urzędach wprowadzone możliwości nie były przez pracodawców wy-
korzystywane. Być może wynikało to z braku rozpowszechnienia informacji o nich 
i niewiedzy pracodawców w tym względzie. Mogło jednak wynikać również z braku 
zaufania i niewiary pracodawców, że pomoc w tym zakresie udzielona przez urzę-
dy pracy będzie odpowiedniej jakości, spełni ich oczekiwania i okaże się skuteczna, 
a także z niechęci pracodawców, szczególnie starszych do dokonywania zmian oraz 
z obawy, że czas przeznaczony na procesy doskonalenia zawodowego zmniejszy rze-
czywiste rozmiary czasu pracy.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwięk-
szyła także materialne zachęty dla tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wzrost 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i podniesienie 
pułapu przyznawanych bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalnoś-
ci gospodarczej z pięcio- do sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 
Dodatkowo umożliwiono pracodawcom redukcję kosztów zatrudnienia bezrobot-
nych w wieku 50+ poprzez czasowe zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (natomiast 
wobec kobiet, które ukończą 55 lat i mężczyzn, którzy ukończą 60 lat, obowiązek 
odprowadzania składek na te fundusze zostaje zniesiony). Pracodawca może także 
zawrzeć ze starostą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie (w wysokości 
do 300% minimalnego wynagrodzenia) poniesionych kosztów z tytułu opłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bez-
robotnego56. Dodatkowo znacznie zliberalizowano warunki, jakie musi spełniać pra-
codawca ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-
wisk pracy dla skierowanego bezrobotnego (por. tab. 25). 

W opinii badanych powiatowych urzędów pracy wprowadzone zmiany oceniane 
są raczej pozytywnie. Wyraża się to m.in. w zwiększonym zainteresowaniu zarówno 
bezrobotnych, jak i pracodawców możliwością otrzymania dotacji. Podkreślano jed-
nak, że obecnie obowiązujące przepisy warunkujące skorzystanie przez pracodaw-
cę z dotacji na utworzenie stanowiska pracy są zbyt liberalne i lepszy byłby powrót 
choć do części wcześniejszych warunków (które z kolei określane były jako zbyt 

56 MPiPS, Polska 2009..., op. cit., s. 54.
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restrykcyjne). Zdaniem PUP obecnie obowiązujące przepisy, zamiast przyczyniać się 
do powstawania dodatkowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, prowadzą jedynie 
do efektu substytucji. Jest to spowodowane tym, że pracodawcy często występują 
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobot-
nego, pracującego uprzednio u danego pracodawcy, który zarejestrował się w PUP 
po ustaniu stosunku pracy na mocy umowy na czas określony. 

Tabela 25. Warunki otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 17 

kwietnia 2009 r.

Pracodawca składa wniosek o refundację i oświadczenia o:

niezaleganiu z opłacaniem składek na ubez-
pieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pra-
cy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych
niezaleganiu z opłacaniem innych danin pub-
licznych
nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie 
zobowiązań cywilnoprawnych
nieotrzymaniu w okresie trzech lat poprzedza-
jących złożenie wniosku pożyczki ze środków 
Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych 
stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzyma-
nia – o dotrzymaniu warunków umowy i spła-
cie pożyczki
spełnianiu warunków określonych w rozporzą-
dzeniu do otrzymania wnioskowanej refundacji 
na wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
lub stanowisk pracy

Pracodawca musiał także spełniać łącznie 
trzy warunki:

w okresie dwunastu miesięcy poprzedzają-
cych złożenie przez pracodawcę wniosku nie 
uległa zmniejszeniu liczba zatrudnionych pra-
cowników, chyba, że wynikało to z sezonowo-
ści produkcji lub usług
pracodawca nie zalega opłacaniem składek 
i innych danin publicznych oraz nie posiada 
nieuregulowanych w terminie zobowiązań
w okresie trzech lat poprzedzających złoże-
nie wniosku pracodawca nie otrzymał ze środ-
ków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie 
dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku 
jej otrzymania – dotrzymał warunków umowy 
i spłacił pożyczkę

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

niezaleganiu w dniu złożenia wniosku 
z wypłacaniem w terminie wynagro-
dzeń pracownikom oraz z opłacaniem 
w terminie składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowni-
czych
niezaleganiu w dniu złożenia wniosku 
z opłacaniem w terminie innych danin 
publicznych
nieposiadaniu w dniu złożenia wnios-
ku nieuregulowanych w terminie zo-
bowiązań cywilnoprawnych
prowadzeniu działalności gospodar-
czej, w rozumieniu przepisów o swo-
bodzie działalności gospodarczej, 
przez okres co najmniej 6 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku, z tym, 
że do okresu prowadzenia działalnoś-
ci gospodarczej nie wlicza się okresu 
zawieszenia działalności gospodar-
czej
niekaralności w okresie dwóch lat 
przed dniem złożenia wniosku za 
przestępstwa przeciwko obrotowi go-
spodarczemu
nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej
nierozwiązaniu, w okresie sześciu 
miesięcy przed dniem złożenia wnios-
ku, stosunku pracy z pracownikiem za 
wypowiedzeniem dokonanym przez 
podmiot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 17 

kwietnia 2009 r.

Zobowiązania pracodawcy:

utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na 
nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost net-
to liczby zatrudnionych pracowników zarów-
no w zakładzie, jak i całym przedsiębiorstwie, 
w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnio-
nych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
udział własny pracodawcy w kosztach zatrud-
nienia skierowanego bezrobotnego będzie 
wynosić co najmniej 25%, przy czym przez 
udział własny rozumie się środki, które nie zo-
stały uzyskane przez pracodawcę w związku 
z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną
utworzone stanowisko pracy będzie utrzy-
mane przez okres co najmniej trzech lat, a w 
przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 
– dwóch lat

1)

2)

3)

zatrudnienie na wyposażonym lub do-
posażonym stanowisku pracy w peł-
nym wymiarze czasu pracy skierowa-
nego bezrobotnego przez okres 24 
miesięcy
utrzymanie przez okres 24 miesię-
cy stanowisk pracy utworzonych 
w związku z przyznaną refundacją

1)

2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 
sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów 
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania 
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów po-
mocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. 2004, 
nr 196, poz. 2018), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 
2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (Dz.U. 2009, nr 62, poz. 512).

Obecnie wymogi związane z utrzymaniem danego poziomu zatrudnienia nakła-
dane są na pracodawcę jedynie do momentu podpisania umowy o dotację. Później 
przedsiębiorca może de facto zwolnić wszystkich pracowników poza tymi, na któ-
rych zatrudnienie otrzymał refundację. Z przeprowadzonych badań wynika także, 
że analizie powinna zostać poddana kwestia wysokości dostępnej dotacji. W opinii 
części PUP jej wysokość powinna zależeć od specyfiki danego stanowiska pracy. 
Inne limity powinny obowiązywać na stanowiskach „kosztochłonnych”, wymagają-
cych nowoczesnych i drogich inwestycji, a inne w przypadku tworzenia stanowisk 
typowo administracyjnych (np. sekretarka). Postulowano także powrót do wkładu 
własnego pracodawcy.

W przeprowadzonym badaniu pozytywnie oceniono także dotacje dla bezrobot-
nych na podjęcie działalności gospodarczej. Obecnie w części przebadanych powia-
towych urzędów pracy zainteresowanie bezrobotnych otrzymaniem dotacji jest dużo 
większe niż możliwości finansowe tych urzędów. Część z powstałych dzięki dotacjom 
firm prężnie się rozwija i ich właściciele zgłaszają PUP chęć przyjęcia bezrobotnego 
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na staż lub otrzymania dotacji na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego. W badaniach potwierdzono także wysoką efektywność zatrudnienio-
wą dotacji dla bezrobotnych. Z analiz prowadzonych przez jeden z PUP wynikało, 
że po upływie „wymaganych” dwunastu miesięcy prowadzenia działalności go-
spodarczej nadal działało około 90% przedsiębiorstw, powstałych dzięki dotacjom 
udzielonym przez ten PUP w latach 2005–2006. Być może jest to związane z tym, 
iż omawiany PUP przy udzielaniu dotacji posługuje się dodatkowym, samodzielnie 
przygotowanym i bardzo rygorystycznym regulaminem i procedurami, które wymu-
szają na bezrobotnych ubiegających się o dotacje solidne przygotowanie w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej (znajomość prawa gospodarczego, tworzenia 
biznes planu, księgowości) oraz udowodnienie, że planowana przez nich działalność 
ma szansę odnieść rynkowy sukces.

Respondenci nie wnosili wielu uwag do zmian wprowadzanych w tradycyjnych 
instrumentach, jakimi są prace interwencyjne i roboty publiczne. Rozwiązania te są 
już bardzo dobrze rozpoznawane na rynku pracy, a pracodawcy prywatni i instytu-
cje publiczne przyzwyczaiły się do takich możliwości korzystania z pracy subsy-
diowanej. Wiele podmiotów – szczególnie administracji i placówek publicznych 
– jest zainteresowanych kontynuacją robót publicznych. Zwrócono także uwagę, 
że uzasadnione jest wprowadzenie możliwości oferowania tej formy zarobkowania 
dłużnikom alimentacyjnym. Prace interwencyjne natomiast tracą na popularności na 
rzecz innych, mniej obciążających pracodawcę instrumentów. Ich efektywność za-
trudnieniowa badana po 3 miesiącach po zakończeniu programu pozostaje wysoka 
ze względu na restrykcje finansowe. Pracodawca korzystający z pomocy publicznej 
przez 12 miesięcy od rozpoczęcia programu nie może rozwiązać z pracownikiem 
umowy o pracę, jeśli ten nie naruszył podstawowych obowiązków pracowniczych.

Programy specjalne i pilotażowe nie są wykorzystywane przez powiatowe urzędy 
pracy. Respondenci uzasadniali ich niestosowanie znacznym obciążeniem bieżącymi 
obowiązkami związanymi z obsługą interesantów i przygotowywaniem wymaga-
nych dokumentów dotyczących instrumentów i usług, które są wdrażane. Pracow-
nicy publicznych służb zatrudnienia zwracali uwagę, że na poziomie wojewódzkich 
urzędów pracy są możliwości kadrowe, organizacyjne i finansowe, aby takie progra-
my tworzyć i przeprowadzić ich implementację na poziomie regionalnym.

Przeprowadzone badanie wykazało także, że nie wykorzystuje się możliwości 
angażowania agencji zatrudnienia jako wykonawcy usług rynku pracy. Pracownicy 
urzędów byli bierni w zakresie pozyskiwania tych instytucji do współpracy, a z kolei 
brak inicjatywy ze strony agencji uzasadniano nieatrakcyjnością finansową takich 
przedsięwzięć dla sektora prywatnego.
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4. Wnioski i rekomendacje

Pozytywnie należy ocenić większą różnorodność oferowanych bezrobotnym 
form doskonalenia zawodowego. Dysponując szerszym katalogiem instru-
mentów można lepiej zaspokajać zróżnicowane potrzeby bezrobotnych. Na-
dal zdecydowanie najbardziej popularne są szkolenia, zarówno grupowe, jak 
i indywidualne. Bezrobotni mogą również korzystać z dofinansowania kosztów 
egzaminów, licencji, dofinansowania studiów podyplomowych oraz ubiegać się 
o stypendium na kontynuowanie nauki. Skala wykorzystania tych instrumentów 
jest jednak niewielka. Zaleca się jednak większą aktywność pracowników pub-
licznych służb zatrudnienia w zakresie promowania wszystkich instrumentów 
i usług służących podnoszeniu kwalifikacji wśród bezrobotnych.
Ustawowe zwiększenie dostępności szkoleń nie znalazło odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Aktualnie ze szkoleń mogą również korzystać osoby poszu-
kujące pracy i pracujące w wieku 45+. Praktyka pokazuje, że na szkolenia kiero-
wane są przede wszystkim osoby bezrobotne, ponieważ ich potrzeby w zakresie 
zdobywania i uaktualniania kwalifikacji są bardzo duże i trzeba je zaspokajać 
w pierwszej kolejności. Zainteresowanie pracujących podejmowaniem szkole-
nia zawodowego jest bardzo niskie. Wydaje się jednak, że informacja o możli-
wościach doskonalenia zawodowego w niewielkim stopniu dociera do nowych 
grup klientów tego rodzaju usług. Z drugiej strony, w sytuacji ograniczania wy-
datkowania środków publicznych na aktywną politykę rynku pracy należy raczej 
zawężać grono uprawnionych osób do najbardziej potrzebujących pomocy, czyli 
bezrobotnych.
Brakuje jasnych zasad obejmowania poszczególnych kategorii bezrobotnych 
działaniem instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji. Badania pokazu-
ją, że w kwestii adresowania szkoleń dominuje raczej podejście proefektywnoś-
ciowe. Pracownicy służb zatrudnienia nadal wymagają od potencjalnych uczest-
ników szkoleń indywidualnych czy studiów podyplomowych uprawdopodab-
niania zatrudnienia, chociaż z formalnego punktu widzenia nie jest to konieczne. 
W ten sposób wymuszają wysoką efektywność zatrudnieniową wybranych in-
strumentów. Takie postępowanie jest szczególnie zalecane w sytuacji ograniczo-
nych środków na aktywizację bezrobotnych. Należałoby jednak sprecyzować 
kryteria adresowania programów, w tym szkoleń, lub rozważyć zastosowanie 
technik profilowania bezrobotnych.
Wskazane jest zwiększenie atrakcyjności instrumentów dla pracodawców ko-
rzystających z funduszu szkoleniowego oraz rozpowszechnienie wiedzy na ich 
temat. Do tej pory zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie było nieznaczne. 
Zwiększenie wysokości stypendium pozytywnie wpłynęło na motywację bez-

1.

2.

3.
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robotnych do podejmowania działań edukacyjnych. Ponadto bezrobotni mogą 
liczyć na zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania, jeżeli występuje taka po-
trzeba. Czyni to szkolenia instrumentem bardziej dostępnym dla bezrobotnych 
mieszkających na terenach wiejskich, zazwyczaj odległych od ośrodków szko-
leniowych. 
Przyznanie wyższych limitów środków, jakie z Funduszu Pracy można wydat-
kować na poszczególne działania o charakterze edukacyjnym pozwala lepiej 
dopasować szkolenia do potrzeb bezrobotnych. Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie na instrumenty podnoszenia kwalifikacji publiczne służby starają się bar-
dzo racjonalnie gospodarować środkami Funduszu Pracy, organizując większą 
liczbę tańszych i krótszych szkoleń przy zapewnieniu odpowiedniej ich jakości. 
Dłuższe szkolenia nie cieszą się natomiast dużym zainteresowaniem bezrobot-
nych ze względu na duże ryzyko wystąpienia efektu zamknięcia.
Problemem pozostaje właściwa diagnoza potrzeb szkoleniowych przez pub-
liczne służby zatrudnienia. Brakuje metod, narzędzi i procedur diagnozowania 
zapotrzebowania na pracę według kwalifikacji i zawodów na lokalnym rynku 
pracy. Urzędy pracy we własnym zakresie prowadzą badania ankietowe praco-
dawców, nie wykraczając jednak poza grono przedsiębiorstw systematycznie 
korzystających z usług PSZ. Jak podkreślają urzędnicy, aktualnie najlepsze efek-
ty dają bezpośrednie wizyty u pracodawców. Nie mają jednak one charakteru 
systematycznego, gdyż zarówno pracodawcom, jak i urzędnikom brakuje czasu. 
Konieczne jest jak najszybsze opracowanie metodologii badania popytu na pra-
cę dla urzędów pracy.
Staże powinny zostać utrzymane, jako instrument oddziaływania na osoby mło-
de (do 25/27. roku życia), służący zdobywaniu doświadczenia zawodowego. 
Natomiast w przypadku pozostałych kategorii osób bezrobotnych zaliczanych 
do grupy znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, posiadających 
doświadczenie zawodowe należy wprowadzić podobny instrument, pod inną 
nazwą, uwzględniający przynajmniej w niewielkim zakresie jego efektywność 
zatrudnieniową. Należy doprowadzić do sytuacji, w której osoby objęte tym sa-
mym instrumentem (w tym przypadku chodzi o stażystów) będą otrzymywały 
stypendia w tej samej wysokości netto, niezależnie od źródła finansowania sta-
żu.
Ze względu na brak szerszego zainteresowania pracodawców przygotowaniem 
zawodowym dorosłych, a szczególnie praktyczną nauką zawodu należy doko-
nać ponownej analizy tego, zasługującego na wsparcie, instrumentu57. Być może 
należy zwiększyć zainteresowanie materialne pracodawców jego stosowaniem, 
np. poprzez finansowanie opieki nad realizującym przygotowanie zawodowe 

57 Por. E. Kryńska (red.), op. cit., s. 179–181, 207. 

6.

7.

8.

9.



103

bezrobotnym, dokonać uproszczenia stosowanych procedur i zmniejszenia licz-
by wymaganych dokumentów, zwiększyć udział urzędu pracy w sporządzaniu 
programu przygotowania zawodowego itp. Warto też rozważyć możliwość 
stosowania innych niż egzamin form sprawdzania nabytej wiedzy i zdobytych 
umiejętności, a także sposób uzależniania wypłaconej pracodawcom premii od 
wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności (może powiązać wypłatę pre-
mii z wynikiem sprawdzianu umiejętności praktycznych, których nabycie zale-
ży w znacznej mierze od realizującego program pracodawcy). 
Prace społecznie użyteczne są pozytywnie oceniane, ale według wielu urzędów 
pracy nie przyczyniają się do wychodzenia ze stanu bezrobocia. Dotyczą one 
podopiecznych pomocy społecznej, powodując aktywizację klientów tej insty-
tucji. Stąd też należałoby rozważyć wyłączenie ich spośród instrumentów stoso-
wanych przez służby zatrudnienia i przekazanie do realizacji ośrodkom pomocy 
społecznej.
Konieczne jest dokonanie przeglądu sprawozdawczości dotyczącej prac spo-
łecznie użytecznych, bowiem dane statystyczne pochodzące z wielu powiato-
wych urzędów pracy wskazują, że są one – świadomie lub nieświadomie – znie-
kształcane, co w konsekwencji może znacząco wpływać na obraz efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej realizowanej w Polsce APRP. Może to prowadzić 
do formułowania fałszywych wniosków, będących podstawą podejmowania 
decyzji o alokacji środków, zmianach organizacyjnych i formalnych itp. Nale-
ży przygotować odpowiednie wyjaśnienia dla pracowników PUP i ewentualnie 
przeszkolić ich w tym zakresie, przejrzeć i przekształcić odpowiednio wzory do-
tyczących tych prac dokumentów i dostosować system informatyczny.
Podstawowym powodem znajdowania się w strefie ubóstwa i wykluczenia spo-
łecznego jest dzisiaj w Polsce bezrobocie. Coraz więcej działań, dotyczących 
szczególnie długookresowo bezrobotnych, podejmowanych jest na styku służb 
zatrudnienia i ośrodków pomocy społecznej, co wymaga współdziałania i koor-
dynacji podejmowanych przedsięwzięć. Współpraca między tymi instytucjami 
nie zawsze odpowiada natomiast wymogom stosowanych instrumentów i obniża 
ich efektywność. Należy więc przyjąć takie rozwiązania, które zapewnią naj-
wyższą efektywność podejmowanych działań oraz wykorzystywanych środków. 
Można to osiągnąć dwojako. Pierwszy sposób polega na ścisłej delimitacji po-
dejmowanych działań i określeniu zakresu niezbędnej współpracy. W dłuższej 
perspektywie może okazać się on nieefektywny. Należy więc dążyć do pełnej 
integracji organizacyjno-prawnej i finansowej całości lub wybranych części za-
kresu działania służb zatrudnienia i pomocy społecznej (w tym przypadku ko-
nieczne byłoby wyodrębnienie obsługi, udzielanych na zasadzie zaopatrzenio-
wej, świadczeń rodzinnych).

10.

11.

12.



104

Należy uprościć prowadzoną w urzędach pracy dokumentację i określić zakres 
dokumentacji w formie pisanej i w formie elektronicznej w taki sposób, aby nie 
następowało jej dublowanie się.
Badania wykazały, że wiele informacji o rozwiązaniach w zakresie stosowania 
usług i instrumentów rynku pracy nie dociera do potencjalnie zainteresowanych 
(pracodawców oraz bezrobotnych i poszukujących pracy). Należy więc podjąć 
intensywne, koncentrujące się na grupach docelowych działania, mające na celu 
szerokie rozpropagowanie wiedzy o przysługujących podmiotom rynku pracy 
uprawnieniach i obowiązkach oraz o dokonywanych zmianach w zakresie i for-
mach możliwych do wykorzystania usług i instrumentów.
Wobec braku możliwości opracowania sensownych i możliwych do realizacji 
indywidualnych planów działania dla wszystkich bezrobotnych, należy określić 
te kategorie bezrobotnych, dla których opracowanie IPD jest niezbędne. Wyspe-
cyfikowanie takich grup powinno zostać poprzedzone analizą celowości i efek-
tywności opracowania IPD, a nawet zastosowaniem procedury profilowania 
bezrobotnych. Bezrobotny musi aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu planu 
i być przekonany o jego skuteczności, bo to od jego determinacji będzie zależała 
realizacja zaplanowanych działań i powodzenie całości. Niezbędne są też realne 
możliwości wyposażenia bezrobotnego w instrumenty konieczne do realizacji 
planu. Plany opracowywane dla długotrwale bezrobotnych, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej powinny zostać zintegrowane z całością działań 
mających doprowadzić do usamodzielnienia się podopiecznych i wyjścia ze sfe-
ry ubóstwa, realizowanych w ramach pomocy społecznej. Należy też skrócić 
okres trwania bezrobocia (aktualnie 180 dni), po upływie którego plan musi być 
obligatoryjnie opracowany. Wcześniejsze opracowanie i wdrożenie IPD zwięk-
sza szanse jego powodzenia58.
Dla zwiększenia efektywności działań w zakresie poszukiwania pracy należa-
łoby, wzorem szeregu innych krajów, wprowadzić dla bezrobotnych obowią-
zek podejmowania rzeczywistych działań na rzecz powrotu do zatrudnienia 
i okresowej sprawozdawczości z ich efektów, przewidując sankcje w przypadku 
nierealizowania nałożonego obowiązku. Obowiązek taki powinien być jednak 
wprowadzony rozważnie, aby nie naruszać prawa bezrobotnego do wyboru god-
nego zatrudnienia, odpowiadającego jego kwalifikacjom i potrzebom59.
Należy rozważyć celowość oferowania niektórych usług publicznych służb za-
trudnienia innym podmiotom rynku pracy, np. pomocy we wspieraniu rozwoju 
zawodowego pracodawcy i jego pracowników. Na usługi te nie ma – jak dotąd – 

58 Ibidem, s. 206.
59 J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2005, s. 115–123; 	

M. Bukowski (red.), op. cit., s. 127–129.
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zapotrzebowania ze strony pracodawców, ale ich wygenerowanie i rozszerzenie 
mogłoby doprowadzić do zmniejszenia znaczenia tego zakresu spraw, którymi 
urzędy pracy powinny się przede wszystkim zajmować.
Niezbędne jest opracowanie nowego miernika efektywności zatrudnieniowej 
środków udzielanych na tworzenie nowych stanowisk pracy, gdyż obecnie wy-
korzystywany ma niewielką wartość informacyjną. W przypadku przyznania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej bądź na wyposażenie lub dopo-
sażenie stanowiska pracy należałoby rozpatrywać dłuższy okres niż standardo-
wo przyjęte trzy miesiące, gdyż wyżej wymienione środki należy zwrócić jeśli 
działalność prowadzona była przez okres krótszy niż dwanaście miesięcy lub 
jeśli pracodawca zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego 
bezrobotnego przez okres krótszy niż dwa lata.
Wydaje się, że dotacje na podjęcie działalności gospodarczej skutecznie poma-
gają bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, ale jest to instrument bardzo kosz-
towny. Mimo tego, że przeznaczana jest na niego około jedna piąta budżetu Fun-
duszu Pracy wydatkowanego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, to 
korzysta z niego relatywnie niewielu bezrobotnych. Dlatego też dobrą praktyką 
przy udzielaniu przez powiatowe urzędy pracy dotacji powinno być tworzenie 
przez PUP własnych, restrykcyjnych regulaminów i procedur ich udzielania. Jak 
potwierdzają przeprowadzone badania, powoduje to, że otwierane dzięki dota-
cjom przedsiębiorstwa funkcjonują dłużej niż wymagane dwanaście miesięcy. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że refundacja pracodawcom kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
jest bardzo dobrym instrumentem służącym aktywizacji zawodowej bezrobot-
nych. Należałoby jednak przeprowadzić ponowną analizę warunków, jakie po-
winien spełniać pracodawca, by móc z niego skorzystać (np. kwestie związane 
z zatrudnianiem na utworzonym dzięki refundacji stanowisku pracy pracowni-
ka, zatrudnionego wcześniej na podstawie umowy na czas określony, wysokość 
kwoty refundacji i jej zróżnicowanie w zależności od rodzaju stanowiska pracy, 
wkład własny pracodawcy).
Uzasadnione wydaje się przekazanie zadań opracowywania i wdrażania pro-
gramów specjalnych i pilotażowych wojewódzkim urzędom pracy, które dys-
ponując stosownym zapleczem kadrowym i finansowym, a także mając pewne 
doświadczenia z lat wcześniejszych, mogłyby wykorzystywać ich potencjał 
w znacznie większej skali, niż obecnie czynią to PUP.
Jeśli istnieje konsens odnośnie potrzeby dywersyfikacji dostawców usług zatrud-
nieniowych, konieczne jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej 
wśród agencji zatrudnienia na temat zakresu, formy i korzyści wynikających ze 
współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia przy świadczeniu usług dla po-
szukujących pracy i bezrobotnych. 
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Wskazane jest ujednolicenie nomenklatury stosowanej w aktach prawnych re-
gulujących działania aktywnej polityki rynku pracy oraz głębsza koordynacja 
przepisów krajowych i Komisji Europejskiej w zakresie korzystania z instru-
mentów związanych między innymi z refundacją kosztów wynagrodzeń, nagród 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Równoległe funkcjonowanie zazębia-
jących się kategorii: „pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sy-
tuacji”, „pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji” oraz „osoby 
w szczególnej sytuacji” nie sprzyja klarownej interpretacji.
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ROZDZIAŁ VI 

METODY EWALUACJI  
AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY 

W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Istota i funkcje ewaluacji interwencji publicznych

W ostatnich latach, wraz z napływem wspólnotowych środków pomocowych 
w związku z integracją Polski z Unią Europejską, wzrosło zainteresowanie zagad-
nieniem ewaluacji programów publicznych. Badania ewaluacyjne rozwinęły się na 
dużą skalę w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Już w latach 70. 
traktowane były jako odrębna dziedzina nauk społecznych. Pierwsze kompleksowe 
badania ewaluacyjne zostały przeprowadzone w sektorze edukacji i opieki zdrowot-
nej60. 

W literaturze przedmiotu pojęcie ewaluacji jest różnie rozumiane. Najczęściej 
ewaluacja jest utożsamiana z oceną, co jak pokazuje teoria i praktyka nie jest do 
końca słuszne. Ogólnie rzecz ujmując, ewaluacja oznacza systematyczne badanie 
o charakterze społeczno-ekonomicznym, którego celem jest ocena jakości i warto-
ści interwencji publicznych. Natomiast według Komisji Europejskiej ewaluacja jest 
oceną interwencji publicznej pod kątem efektów, oddziaływania i potrzeb, które ma 
spełniać lub miała zaspokoić. Obie definicje łączą ewaluację z oceną, jednak w tym 
miejscu warto wskazać pewne elementy, potwierdzające nieco odmienny zakres po-
jęciowy obu terminów. Ewaluacja jest pojęciem szerszym od oceny, oznacza bowiem 
złożony proces, którego jednym z etapów może, ale wcale nie musi być ocena61. 

60 P. H. Rossi, M.W. Lipsey, H. E. Freeman, Evaluation. A systematic approach, Sage Publications, Thousand Oaks 
2003, s.8.

61 K. Olejniczak, Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post, w: A. Haber (red.),  Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka	
badawcza, PARP, Warszawa 2007, s. 15–17.
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W definicjach podkreślane są jeszcze inne ważne cechy, które charakteryzują 
ewaluację62. Po pierwsze, proces ewaluacji ma charakter analityczny i systemowy, 
polegający na zastosowaniu podejścia naukowego opierającego się na danych em-
pirycznych i łączącego różne metody badawcze. Po wtóre, ewaluacja służy badaniu 
zarówno jakości danego programu publicznego, jak i jego wartości, wyrażonej w ka-
tegoriach finansowych. Ponadto w badaniach ewaluacyjnych ocenia się proces dzia-
łania programu (cele, wdrożenie itp.) oraz jego efekty. Jak słusznie zauważa J. Gór-
niak, ewaluacja jest metodologicznie kontrolowanym i usystematyzowanym sposo-
bem weryfikacji skuteczności polityk publicznych, prowadzonym przez ekspertów63. 
Ewaluacja jest zatem bardzo ważnym narzędziem kontrolowania i dyscyplinowania 
sektora publicznego, które, pomimo licznych podobieństw, wykracza poza monito-
ring lub audyt efektywnościowy.

Ewaluacja, systematycznie stosowana w Stanach Zjednoczonych, stała się rów-
nież standardem współczesnego zarządzania w sektorze publicznym w krajach Unii 
Europejskiej. Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na dwie funkcje badań 
ewaluacyjnych, tj.: wzmacnianie odpowiedzialności i wspieranie procesów uczenia 
się. Wyniki ewaluacji pokazują racjonalność i efektywność gospodarowania finansa-
mi publicznymi (pozwalają sprawdzić czy środki zostały sensownie spożytkowane, 
jak wpłynęły na dobrobyt społeczny, czy pomoc okazała się skuteczna). Ewaluacje 
spełniają również funkcje edukacyjne, pomagają weryfikować paradygmaty, założe-
nia, teorie, które leżą u podstaw interwencji publicznej, służą lepszemu rozumieniu 
procesów społeczno-gospodarczych i identyfikowaniu metod pobudzania rozwoju64.

Tradycyjnie ewaluacja stanowiła podsumowanie i wyrażała ostateczny osąd 
wdrożonego programu publicznego. Obecnie ewaluacja może zostać przeprowadzo-
na również przed rozpoczęciem oraz w trakcie interwencji. Dlatego w ujęciu Komisji 
Europejskiej, biorąc pod uwagę moment dokonywanej oceny, badania ewaluacyjne 
można pogrupować na65:

badania ewaluacyjne ex ante; 
badania ewaluacyjne mid-term, in-process, interim, on-going; 
badania ewaluacyjne ex post.
W badaniach ewaluacyjnych ex ante chodzi o przewidywanie wpływu interwencji 

już wdrożonych w jednym środowisku, w innych środowiskach z uwzględnieniem 
dobrobytu. Dlatego bardzo często bazują one na ocenach szacunkowych, w których 

62 Ibidem.
63 J. Górniak, Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: A. Haber. M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących 

przed sektorem finansów publicznych, PARP, Warszawa 2009, s. 192.
64 K. Olejniczak, op. cit., s. 22.
65 European Commission, Evaluating Socio - Economic Development, Sourcebook 1: Active Labour Market Poli-

cies. Przewodnik Komisji europejskiej z zakresu ewaluacji, s. 6–12, http:// www.evalsed.info.
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analizuje się mocne i słabe strony kraju, regionu lub sektora, sytuację społeczno-go-
spodarczą i na rynku pracy. W tego typu ewaluacjach określa się przede wszystkim 
okoliczności i uwarunkowania sprzyjające skutecznej realizacji określonej interwen-
cji. Dlatego ich główną rolą jest poprawa racjonalności działań podejmowanych na 
etapie planowania oraz wzmocnienie jakości przygotowywanych projektów progra-
mów. Na przykład, w ramach takiej ewaluacji można zbadać, w jakim stopniu niek-
tóre aktywne programy zatrudnienia stosowane w jednym kraju, można skutecznie 
realizować w innym kraju. Ewaluacje in-process koncentrują się na poprawie za-
rządzania programem, partnerstwa, bieżącym usuwaniu problemów, służą przede 
wszystkim instytucjom wdrażającym daną interwencję. Ewaluacje ex ante i in-pro-
cess mają charakter normatywny. Trzeba zauważyć, że w takich ewaluacjach niekie-
dy egzekwowanie odpowiedzialności, a więc rozliczanie na wczesnym etapie progra-
mu, jest problematyczne, może blokować a nie przyspieszać jego wdrażanie. 

W praktyce sektora publicznego największe znaczenie odgrywają analizy ex post, 
określane również mianem ewaluacji podsumowującej. Badania ewaluacyjne ex post	
zawierają elementy kontroli, mają charakter opisowy i wyjaśniający, służą rozlicze-
niu przed opinią publiczną z efektów, błędów i opóźnień. Stanowią one całościowy 
i ostateczny osąd programu. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej obejmują 
ocenę wpływu podejmowanych działań na zaobserwowane efekty, w tym również 
ich oddziaływania na dobrobyt społeczny osób, do których były adresowane66. Istnie-
ją różne podejścia badawcze do ewaluacji ex post, tj.67: 

eksperymentalne i quasi eksperymentalne,
wyłączające cel programu,
uczestniczące,
realistyczne.
Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na określenie związków przy-

czynowych między podjętą interwencją a zaobserwowanymi wynikami i ustalenie 
efektu netto, czyli zmiany spowodowanej interwencją, której nie można przypisać 
samoistnemu oddziaływaniu innych czynników. Przykładowo, Komisję Europejską 
interesuje, czy pieniądze wydane na rozwój regionu zwiększyły jego konkurencyj-
ność, albo czy pieniądze wydane na aktywizację bezrobotnego wpłynęły na poprawę 
jego sytuacji na rynku pracy68. Obliczaniu efektów netto służą analizy eksperymen-
talne i quasi-eksperymentalne. Szacunki efektów realnych są jednak bardzo praco-
chłonne i skomplikowane z uwagi na konieczność zastosowania złożonych procedur 
oraz metod statystycznych i ekonometrycznych. 

Podejście eksperymentalne i quasi-eksperymentalne będzie przedmiotem rozwa-

66 K. Olejniczak, op. cit., s. 22.
67 Ibidem, s. 23–28.
68 J. Górniak, Efekt przyczynowy w ewaluacji, w: A. Haber. M. Szałaj (red.), op. cit., s. 193–194.
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żań w następnym punkcie tego rozdziału. Pozostałe, wymienione podejścia badaw-
cze wykraczają poza ramy niniejszego opracowania i dlatego nie zostaną opisane. 

2. Badania ewaluacyjne aktywnej polityki rynku pracy

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie, w oparciu o doświadczenia eu-
ropejskie, zagadnień związanych z ewaluacją aktywnej polityki rynku pracy. Szczyt 
rozwoju badań w zakresie oceny efektów aktywnych programów rynku pracy przypa-
da na koniec lat 80. i lata 90. ubiegłego stulecia. Po pierwsze, sprzyjały temu wystę-
pujące wówczas określone uwarunkowania społeczno-gospodarcze. W wielu krajach 
europejskich wzrosło bezrobocie, a aktywna polityka rynku pracy miała stanowić 
panaceum na to uciążliwe zjawisko. Zwiększały się nakłady na polityki zwalczania 
bezrobocia, których skuteczność trzeba było weryfikować. Po drugie, wzrost zainte-
resowania oceną aktywnych programów rynku pracy został spowodowany postępem 
metodologicznym w zakresie metod szacowania efektów netto, dokonanym głównie 
za sprawą noblisty w dziedzinie ekonomii Jamesa Heckmana. 

Aktywne programy rynku pracy, podobnie jak inne programy publiczne, w tym 
interwencje UE są wieloaspektowe, realizują różne cele i interesy oraz angażują różne 
podmioty. Coraz częściej są wdrażane na wielu poziomach (np. krajowym i regional-
nym), obejmują zróżnicowane działania i grupy docelowe. To sprawia, że ich efekty 
są odczuwane przez różnych aktorów rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

Oddziaływanie aktywnej polityki na rynek pracy – zarówno na poziomie indy-
widualnym, jak i zagregowanym – jest zróżnicowane i nie zawsze pozytywne, co 
utrudnia pomiar wyników programu i ocenę jego skuteczności. Aktywna polityka 
generuje różne efekty o charakterze bezpośrednim i pośrednim69. Klasyfikacja tych 
efektów nie jest rzeczą łatwą, bo zdania ekonomistów w kwestii wpływu aktywnych 
programów rynku pracy na rozmiary zatrudnienia i bezrobocia są podzielone. Do 
jednoznacznie pozytywnych efektów należy zaliczyć: redukcję jawnego bezrobocia, 
poprawę dopasowań strukturalnych na rynku pracy, aktywizację zawodową bezro-
botnych i wzrost efektywnej podaży pracy, podniesienie produktywności siły robo-
czej, wzrost konkurencji na rynku pracy. Prowadzeniu polityki aktywizacyjnej towa-
rzyszą efekty zewnętrzne, których wpływ na rozmiary zatrudnienia regularnego jest 
negatywny lub neutralny. W literaturze przedmiotu określa się je pozornymi. Należy 
tutaj wymienić: efekty wypierania, substytucji, jałowego biegu i zniekształceń podat-
kowych. Oddziaływanie aktywnych polityk zakłócają również efekty stygmatyzacji, 

69 L. Calmfors,  Active Labour Market Policy and Unemployment – A Framework for the Analysis of Crucial Design 
Features, Institute for International Economic Studies, Seminar Paper 1994, nr 563, s. 4–17 oraz L. Calmfors,  
P. Skedinger, Does Active Labour Market Policy Increase Employment? – Theoretical Considerations and Some 
Empirical Evidence from Sweden, Institute for International Economic Studies, Seminar Paper 1995, nr 590, s. 
4–8.
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zamknięcia (locking-in-effects) oraz kwaszenia (souring) czy spijania śmietanki (cre-
aming).

Różnorodność efektów aktywnej polityki rynku pracy sprawia, że sukces progra-
mu może być różnie definiowany. Wybór miar efektywności aktywnych form zależy 
od przyjętej w ewaluacji perspektywy: makro i/lub mikroekonomicznej. W przy-
padku badania efektów zagregowanych miarą skuteczności polityki aktywizacyjnej 
może być: stopa bezrobocia, stopa zatrudnienia, stopa odpływu z bezrobocia do za-
trudnienia stałego. Na poziomie indywidualnym miarą sukcesu danego instrumentu 
jest z reguły fakt podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia po programie. Jest to 
twardy miernik skuteczności aktywnych polityk rynku pracy, łatwy do zastosowania 
w badaniach mikroekonometrycznych. W badaniach ilościowych pomijane są jednak 
jakościowe aspekty sytuacji zatrudnieniowej bezrobotnego, dotyczące formy zatrud-
nienia, rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy, stopnia satysfakcji z pracy. 

Praktyka ewaluacyjna pokazuje, że w krajach Unii Europejskiej analizowane 
są przede wszystkim efekty zatrudnieniowe, natomiast w Stanach Zjednoczonych 
przedmiotem oceny jest bardzo często sytuacja dochodowa beneficjenta programu. 
Podeście takie pozwala porównywać skuteczność poszczególnych form aktywnych 
w różnych regionach i krajach. 

Systematyczne ewaluacje pomagają sprawniej zarządzać realizacją aktywnej po-
lityki rynku pracy w danym regionie czy kraju. Wyniki badań ewaluacyjnych wspie-
rają proces podejmowania decyzji dotyczących70:

projektowania i wdrażania nowych programów,
modyfikowania programów dotychczas realizowanych,
lepszego adresowania programów do grup celowych,
identyfikowania i wycofywania programów nieskutecznych.
W krajach Unii Europejskiej do badania skuteczności aktywnej polityki rynku 

pracy wykorzystuje się następujące rodzaje ewaluacji, tj.71:
ocenę celów i wdrożenia programów (process evaluations),
monitoring skuteczności (performance monitoring),
analizę kosztów i korzyści (cost-benefit analysis),
ocenę efektów netto programów (net impact evaluations).

70 World Bank, Impact Evaluation. Techniques for Evaluating Active Labor Market Programs, „Employment Policy 
Primer” 2002, nr 2, s.1–2.

71 Por. European Commission, Evaluating…, op. cit., s. 3–14; S. Purdon, C. Lessof, K. Woodfield, C. Bryson, Re-
search Methods For Policy Evaluation, National Centre for Social Research, Research Working Paper 2001, nr 
2, s. 1–2 i E. Kwiatkowski, Aktywna..., op.cit., s. 94–96.
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Tabela 26. Efekty uboczne aktywnej polityki rynku pracy – na poziomie indywidual-
nym i zagregowanym

Do najważniejszych efektów zewnętrznych aktywnych polityk rynku pracy wpływających 
na równowagę ogólną zalicza się:

efekt wypierania (displacement effect) – oznacza wypieranie z rynku pod wpływem 
zachodzących procesów konkurencji przedsiębiorstw prywatnych pozbawionych wspar-
cia ze strony aktywnych programów rynku pracy, np. firmy zatrudniające subsydiowa-
nych pracowników mogą obniżyć swoje koszty pracy i stać się bardziej konkurencyjne 
w stosunku do firm nie korzystających z pomocy, które ostatecznie muszą zwalniać pra-
cowników
efekt substytucji (substitution effect) – występuje wówczas, gdy pracodawcy zamiast 
normalnych pracowników, przyjmują do pracy bezrobotnych, których płace są w pewnej 
części dotowane przez państwo, w rezultacie zatrudnienie ogólne nie zwiększa się, bo-
wiem zatrudnienie subsydiowane zastępuje normalne zatrudnienie
efekt zniekształceń podatkowych – aktywna polityka rynku pracy powoduje reperkusje 
podatkowe, które mogą wzmacniać, jak i osłabiać efekty netto aktywnych programów, 
z jednej strony wyższe zatrudnienie regularne będące skutkiem działania aktywnych 
polityk oznacza wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatków oraz niższe wydatki na 
świadczenia kompensacyjne i inne programy, pozwala to na obniżenie stóp podatko-
wych, co powinno zaowocować zwiększeniem popytu na pracę; z drugiej strony aktyw-
na polityka rynku pracy jest finansowana z podatków i koszty jej realizacji są znaczne, 
może to doprowadzić do wzrostu opodatkowania pracy i w rezultacie obniżyć podaż 
pracy i zmniejszyć zatrudnienie
efekt jałowego biegu (dead-weight loss) – ma miejsce wtedy, kiedy uczestnictwo 
bezrobotnego w programie, które pociąga za sobą pewne nakłady, nie powoduje żad-
nych efektów zatrudnieniowych; innymi słowy sytuacja bezrobotnego byłaby taka sama 
w przypadku nieskorzystania ze wsparcia aktywnej polityki, np. gdy przeszkolony bezro-
botny podejmuje pracę, lecz podjąłby zatrudnienie również bez wcześniejszego udziału 
w szkoleniu

Ryzyko wystąpienie efektów wypierania i substytucji jest szczególnie duże w przypadku 
zatrudnienia subsydiowanego. Jałowa strata może towarzyszyć wszystkim działaniom ak-
tywnym.

Na poziomie indywidualnym pozytywny wpływ aktywnej polityki rynku pracy może być 
osłabiony przez:

efekt zamknięcia (locking-in-effects) – zwany również efektem retencji oznacza mniej-
sze zainteresowanie podjęciem zatrudnienia i mniejszą intensywność poszukiwań pracy 
w związku z uczestnictwem w programie, np. szkoleniu, co w rezultacie wydłuża czas 
trwania bezrobocia
efekt stygmatyzacji (stigmatisation) – związany jest z napiętnowaniem bezrobotnych 
uczestniczących w aktywnych programach, np. pracodawcy niechętnie zatrudniają 
uczestników robót publicznych, którzy są postrzegani jako pracownicy mało wydajni 
i słabo zmotywowani do pracy; albo pracodawcy nie chcą zatrudniać bezrobotnych po 
przeszkoleniu zorganizowanym przez urzędy pracy, powołując się na niską jakość pro-
wadzonych kursów

−
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Prawidłowe oddziaływanie aktywnej polityki rynku pracy zakłócają również efekty związa-
ne z nieprawidłowym adresowaniem programów, do których zalicza się:

efekt spijania śmietanki (creaming) – występuje wówczas, gdy aktywne programy 
kierowane są do osób lepiej rokujących na uzyskanie pracy, na ogół młodszych, lepiej 
wykształconych i bardziej zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia; powoduje to, że 
uzyskane po programie efekty są łatwo osiągane i z reguły wyższe niż przeciętne ocze-
kiwane efekty dla całej populacji bezrobotnych
efekt kwaszenia (souring) – jest przeciwieństwem efektu spijania śmietanki, oznacza 
kierowanie aktywnych programów do osób ze szczególnymi problemami na rynku pracy, 
takich jak: długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, cudzoziemcy, bezdomni, byli więź-
niowie; powoduje, że zaobserwowane po programie efekty mogą być niższe niż przecięt-
ne oczekiwane efekty dla całej populacji bezrobotnych

−

−

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. Calmfors, Active Labour Market Policy and Unem-
ployment – A Framework for the Analysis of Crucial Design Features, Institute for Interna-
tional Economic Studies, Seminar Paper 1994, nr 563, s. 4–17; L. Calmfors, P. Skedinger, 
Does Active Labour Market Policy Increase Employment? – Theoretical Considerations and 
Some Empirical Evidence from Sweden, Institute for International Economic Studies, Semi-
nar Paper 1995, nr 590, s. 4–8; M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu 
w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 265; 
R. Trzciński, Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, 
PARP, Warszawa 2009, s. 16. 

Pierwszy z wymienionych typów ewaluacji umożliwia zweryfikowanie teorii, 
paradygmatów i założeń leżących u podstaw aktywnych programów. W ramach tej 
oceny analizuje się przyjęte cele pod kątem ich zgodności z priorytetami polityki 
społeczno-gospodarczej oraz bada wszelkie aspekty organizacyjne i działania podej-
mowane w trakcie implementacji danego programu. Te badania pozwalają również 
poznać mechanizmy działania instytucji wdrażających aktywne programy, określić 
ich mocne i słabe strony oraz ocenić reakcję otoczenia na ich zainicjowanie. Bazują 
przede wszystkim na metodach jakościowych, takich jak: wywiady pogłębione, gru-
py dyskusyjne (focus groups), studia przypadków. Czasami wykorzystuje się również 
badania sondażowe72. 

Monitoring jest najstarszym i zarazem najprostszym sposobem oceny aktywnych 
instrumentów polityki rynku pracy73. Obecnie uważa się, że monitoring jest raczej 
niezbędnym elementem ewaluacji, a nie jej odrębnym rodzajem. Praktycy podważają 
jednak to stanowisko z tego względu że, w wielu krajach Unii Europejskiej, szczegól-
nie jej nowych członkach, analizy skuteczności aktywnych programów nadal pole-
gają wyłącznie na monitorowaniu ich realizacji za pomocą finansowych i fizycznych 
wskaźników. 

72 S. Purdon, C. Lessof, K. Woodfield, C. Bryson, op.cit., s. 3–5.
73 Szerzej na ten temat zob. P. Auer, T. Kruppe, Monitoring of Labour Market Policy in EU Member States, w: 	

G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schömann (red.), International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, 	
Edward Elgar, Cheltenham 1996, s. 899–922.
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Opracowane mierniki efektywności wyrażają stopień realizacji zakładanych ce-
lów poszczególnych programów i dostarczają wiedzy o ich efektach brutto. Główną 
zaletą systemów monitorowania aktywnej polityki rynku pracy jest szybkość uzyska-
nia informacji zwrotnej o efektach określonych instrumentów i możliwość wprowa-
dzania na bieżąco koniecznych działań korygujących. Przykłady wskaźników moni-
torowania dla szkoleń zawodowych prezentuje tab. 27. W Polsce do oceny efektyw-
ności brutto wykorzystywane są dwa podstawowe mierniki efektywności: wskaźnik 
ponownego zatrudnienia74 i koszt ponownego zatrudnienia75.

Tabela 27. Przykładowe wskaźniki efektywności dla szkoleń bezrobotnych

Szkolenie bezrobotnych
1 Odsetek zatrudnionych uczestników kursu =

[Liczba zatrudnionych uczestników kursu] / [Liczba osób rozpoczynających szkolenie ]
2 Średni koszt szkolenia przypadający na jednego zatrudnionego uczestnika kursu =

[Całkowity koszt szkolenia ] / [Liczba zatrudnionych uczestników szkolenia ]
3 Średni koszt szkolenia przypadający na jednego uczestnika kursu =

[Całkowity koszt zrealizowanych szkoleń ] / [Liczba osób rozpoczynających szkolenie ]
4 Odsetek uczestników kończących szkolenia =

[Liczba absolwentów zakończonych szkoleń ] / [Liczba osób rozpoczynających szkolenia ]
5 Odsetek zatrudnionych uczestników kursu pracujących w zawodzie nabytym w trakcie 
szkolenia =

[Liczba zatrudnionych uczestników kursu pracujących w zawodzie nabytym w trakcie 
szkolenia /
[Liczba zatrudnionych uczestników kursu ]
6 Średnie miesięczne zarobki zatrudnionych uczestników kursu =

[Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia uczestnika kursu /
[Liczba zatrudnionych uczestników kursu ]

Źródło: Ch. O’Leary, A. Nesporova, A. Samorodov, Manual on Evaluation of Labour Market Policies 
in Transition Economies, ILO, Geneva 2001, s. 13.

Oceny efektywności aktywnej polityki rynku pracy dokonuje się również za po-
mocą analiz kosztów i korzyści. Tylko na podstawie porównania uzyskanych wyni-
ków z poniesionymi nakładami można wnioskować o opłacalności zainwestowanych 
środków. Metoda ta jest szczególnie zalecana przez Komisję Europejską do oceny ex	

74 Wskaźnik ponownego zatrudnienia obliczany jest jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału 	
w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową, lub pod-
jęły działalność na własny rachunek, do liczby osób, które zakończyły udział w danej formie aktywizacji.

75 Koszt ponownego zatrudnienia obliczany jest jako stosunek kwoty poniesionych wydatków na daną formę ak-
tywizacji do liczby osób, które po zakończeniu udziału w danej formie aktywizacji  uzyskały w okresie do 	
3 miesięcy zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub podjęły działalność na własny rachunek.
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ante i ex post projektów finansowanych ze środków strukturalnych, w tym również 
programów przeciwdziałania bezrobociu.

Analiza kosztów i korzyści była stosowana już w połowie XIX wieku przede 
wszystkim do oceny projektów infrastrukturalnych takich jak budowa dróg, mostów. 
W Europie pojawiła się dopiero w latach 60. XX wieku, ale dopiero w latach 90. za 
sprawą Komisji Europejskiej stała się ważnym instrumentem poprawy efektywności 
programów publicznych i jakości rządzenia w krajach członkowskich UE76. Metoda 
ta polega na zidentyfikowaniu wszystkich kosztów i korzyści, które pojawiają się 
w związku z realizacją danego programu. Korzyści obejmują efekty netto w wy-
miarze mikro i makroekonomicznym. Natomiast do kosztów zalicza się wszystkie 
wydatki związane z wdrożeniem i obsługą programu oraz uboczne skutki działania 
programu, których zasięg oddziaływania może wykraczać poza grono osób biorą-
cych w nim udział. Wszystkie pozytywne efekty są wyrażane w wartościach pienięż-
nych, to znaczy, że przypisuje się im odpowiednie koszty. Wartościowanie efektów 
bardzo często jest problematyczne, niektóre z nich, szczególnie społeczne związane 
chociażby ze spadkiem przestępczości są trudne do kwantyfikowania. Wyniki ana-
liz wyraża się za pomocą wskaźników: średniej stopy zwrotu netto, czyli stosunku 
sumy korzyści netto do liczby lat zwrotu lub korzyści netto obliczonych jako relacja 
korzyści całkowitych do kosztów całkowitych, gdzie wartość wskaźnika większa od 
1 oznacza działanie efektywne, a mniejsza od 1 – działanie nieefektywne. Uzyskane 
rezultaty oceniane są z różnych perspektyw: beneficjentów programu, reszty społe-
czeństwa i społeczeństwa jako całości77. Przykładową ocenę kosztów i korzyści ak-
tywnych programów rynku pracy zaprezentowano w tab. 28.

Analizy kosztów i korzyści są dokonywane w szerokiej perspektywie, wychwy-
tują efekty wprowadzonej interwencji ujawniające się w skali mikro- i makroekono-
micznej. Trudności związane z wyceną efektów miękkich i długi horyzont czasowy 
badań ograniczają pełne wykorzystanie tej metody w ewaluacji aktywnych progra-
mów zatrudnieniowych.

Obecnie ewaluacje aktywnej polityki rynku pracy coraz częściej polegają na usta-
leniu związków przyczynowych między podjętą interwencją (aktywnym programem) 
a obserwowanymi wynikami, czyli badaniu efektów netto. Ich zasadniczym celem 
jest określenie zmiany wywołanej bezpośrednio interwencją, której nie można przy-
pisać samoistnemu oddziaływaniu innych czynników. Analizy mogą być prowadzo-
ne na poziomie mikro- i makroekonomicznym, co w pierwszym przypadku oznacza 
analizowanie efektów programów w stosunku do bezrobotnych w nich uczestniczą-
cych, a w drugim badanie tych efektów w skali całej gospodarki. Określenie fak-
tycznego wpływu aktywnych programów zatrudnieniowych stosowanych w różnej 

76 A. Surdej, Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych, w: A. Haber, 	
M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP, Warszawa 2008, s. 109–111.

77 S. Purdon i inni, op. cit., s. 35 oraz  European Commission, Evaluating…, op. cit., s. 9.
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skali, na wielu poziomach i w różnych krajach Wspólnoty leży w interesie Komisji 
Europejskiej, która w tej kwestii prezentuje bardzo pragmatyczne podejście. Dlatego 
zagadnieniom oceny efektów netto programów publicznych wiele miejsca poświęca-
ją przewodniki metodologiczne opracowywane przez różne instytucje europejskie.

Tabela 28. Koszty i korzyści aktywnych programów rynku pracy

Korzyści i koszty
Perspektywa

Uczestnicy Reszta 
społeczeństwa

Społeczeństwo 
jako całość

Wzrost osiąganych dochodów (bez 
subsydiów, grantów i dotacji) + 0 +

Wysokość udzielanych subsydiów, 
grantów i dotacji + – 0

Wyższe wpływy do budżetu z tytułu 
podatku od dochodów osobistych – + 0

Spadek wydatków na obligatoryjne 
świadczenia kompensacyjne – + 0

Koszty szkoleń +/– – –

Mniejszy wymiar czasu wolnego 
i mniejszy zakres prac wykonywanych 
w domu

– 0 –

Wzrost kosztów uzyskania przychodów – 0 –
Spadek przestępczości + + +
Psychologiczne korzyści związane ze 
wzrostem zatrudnienia + + +

Źródło: L. Orr, H. Bloom, S. Bell, F. Doolittle, W. Lin, G. Cave, Does Training for the Disadvantaged 
Work? Evidence from National JTPA Study, The Urban Institute Press, Washington DC 1995, 
s. 13.

Analiza literatury przedmiotu pokazuje, że zdecydowanie bardziej popularne są 
badania efektów netto aktywnej polityki rynku pracy na płaszczyźnie mikroekono-
micznej. Zmierzają one do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania78:

Jakie są efekty programu w stosunku do uczestniczących w nim osób?
Jak w wyniku działania programu zmienia się pozycja tych osób w relacji do 
pozycji, jaką mieliby gdyby nie uczestniczyli w programie?

Okazuje się, że do zbadania faktycznego wpływu programu niezbędne są informa-
cje nie tylko o efektach, jakie pojawiają się, gdy program działa, ale również o tych 
efektach, jakie wystąpiłyby, gdyby program nie miał miejsca. Oznacza to, że sytu-
acji uczestnictwa osób w programie trzeba przeciwstawić sytuację odwrotną, która 
jest pewnym stanem hipotetycznym i informuje o tym, co wydarzyłoby się, gdyby 
program nie został zrealizowany. Chodzi więc o określenie sytuacji kontrfaktycznej 

78 J. J. Heckman, J. A. Smith, Experimental and Nonexperimental Evaluation, w: G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schö-
mann (red.), op.cit., s. 38.

1.
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(counterfactual), która ma stanowić właściwą płaszczyznę odniesienia dla ewaluo-
wanego programu. W praktyce zdefiniowanie odpowiedniej sytuacji kontrfaktycznej 
napotyka wiele trudności. Należy rozważyć, czy stanem alternatywnym dla badane-
go programu jest sytuacja, w której prowadzone są inne programy o podobnym celu 
i charakterze, czy też sytuacja, w której nie stosuje się żadnych programów. Warto 
tutaj podkreślić, że często wyłączenie bezrobotnych spod oddziaływania innych in-
terwencji jest po prostu niemożliwe. Badania ewaluacyjne bazujące na stanach kontr-
faktycznych rozwijane były na gruncie statystyki i ekonometrii. Należy tutaj wymie-
nić prace D.B. Rubina i P.R. Rosenbauma79, które w teoriach ewaluacji reprezentują 
nurt statystyczny i J. J. Heckmana80 wskazujące na nurt ekonometryczny.

Fakt podjęcia pracy po programie można przypisać nie tylko działaniu programu, 
ale również innym czynnikom: cechom bezrobotnych, sytuacji gospodarczej i innym 
programom. Efekt netto ma obrazować faktyczny wpływ danego programu na sy-
tuację bezrobotnego po jego zakończeniu, czyli informować, czy i w jakim stopniu 
podjęcie pracy nastąpiło wskutek uczestnictwa w programie aktywizacyjnym. 

Badanie związków przyczynowych składa się z dwóch etapów, które polegają na81:
zmierzeniu efektu brutto programu, jako ogólnej zmiany zdefiniowanej w celach 
(za pomocą wskaźników efektywności),
oddzieleniu zmiany, która wystąpiła niezależnie od podjętego programu od 
zmiany przypisanej oddziaływaniu tego programu (określenie efektu netto).

O ile pierwszy etap jest stosunkowo prosty, o tyle drugi stwarza wiele trudności 
metodologicznych. Oszacowanie faktycznego wpływu programu wymaga porówna-
nia wielkości ekonomicznych uzyskiwanych w sytuacji uczestnictwa bezrobotnych 
w programie, czyli tych rzeczywistych z wielkościami analogicznymi, jakie zosta-
łyby osiągnięte w przypadku odwrotnym, czyli gdyby bezrobotni nie brali udziału 
w programie. Efekt realny programu (causal effect) jest więc różnicą efektów uzy-
skanych w dwóch skrajnie odmiennych sytuacjach, co można zapisać w następujący 
sposób82: �

��� �� �� ��� �

gdzie: ∆i oznacza efekt realny programu w stosunku do i-tej osoby w nim uczest-

79 D. B. Rubin, Estimating Causal Effects of Treatments In Randomized and Nonrandomized Studies, „Journal of 
Educational Psychology” 1974, Vol. 66, nr 5, s. 688–701; P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, The central role of the 
propensity score in observational studies for causal effects, „Biometrica” 1983, nr 70, s. 41–55.

80 J. Heckman, R. J. Lalonde, J. Smith, The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs, w: O. 
Ashenfelter, D. Card (red.), Handbook of Labor Economics, North Holland, Amsterdam 1999, s. 1865–2097; J. 
Heckaman, R. Robb, Alternative Methods for Evaluating the Impact of Interventions – An Overview, „Journal of 
Econometrics” 1985, nr 30(1–2), s. 239–267.

81 J. Górniak, op. cit., s. 194.
82 D. B. Rubin, op. cit., s. 688–701.

1.

2.



120

niczącej (impact lub additionality), Y1i oznacza wynik uzyskany przez i-tą osobę (na 
przykład, czy znalazła zatrudnienie, czy też nie) w sytuacji, gdy uczestniczy w pro-
gramie, Y0i oznacza wynik uzyskany przez i-tą osobę (czy znalazła zatrudnienie, czy 
też nie) w sytuacji, gdy nie uczestniczy w programie.

Najczęściej szacuje się przeciętny efekt programu w stosunku do jego uczestni-
ków (average effect of the treatment on the treated):

� � � � � � � ��������� ���� ��������� ��������� ������������ ��

Jak już wyżej wspomniano, o ile E[Y1i | Di = 1] można stosunkowo łatwo osza-
cować, wykorzystując dane o uzyskiwanych wynikach przez bezrobotnych uczest-
niczących w programie, o tyle trudnym zadaniem pozostaje estymacja E[Y0i | Di = 
1], gdyż Y0i jest nieobserwowalne dla bezrobotnych, dla których Di = 1. Sposobem 
na rozwiązanie tego problemu jest konstrukcja odpowiedniej grupy kontrolnej, bę-
dącej lustrzanym odbiciem grupy uczestników programu. Oznacza to bowiem, że 
szacunek E[Y0i | Di = 0] będzie wiarygodny i przekonujący tylko wtedy, kiedy grupa 
kontrolna będzie identyczna jak grupa uczestników programu pod względem wszyst-
kich czynników, które mogą wpływać na osiągane wyniki. Czynniki te zazwyczaj 
obejmują: cechy społeczno-demograficzne, cechy osobowe, wysokość osiąganych 
ostatnio dochodów, dotychczasowe uczestnictwo w programach zatrudnieniowych 
i szkoleniach zawodowych oraz uwarunkowania lokalne. Jak widać mogą być to ce-
chy zarówno obserwowalne, jak i nieobserwowalne, czyli takie, których nie można 
bezpośrednio zmierzyć. Jedyną cechą różnicującą obie grupy ma być uczestnictwo 
w programie zatrudnieniowym. 

Jeżeli badane grupy: poddana interwencji i kontrolna różnią się między sobą w ja-
kimś, niewielkim nawet stopniu, powstaje wówczas efekt selekcji83, który zaciemniać 
będzie rzeczywisty wpływ programu, co można zapisać w następujący sposób:

�

� � � ����� �� ��� ���� ������ �

�
Poszczególne metody stosowane w ewaluacji efektów netto różnią się między 

sobą sposobem eliminacji obciążenia związanego z występowaniem efektu selekcji. 
Wybór metody determinują przede wszystkim dane, przy czym bardzo ważne jest 
źródło ich pochodzenia, sposób gromadzenia, kompletność. Dane, które pochodzą 
z badań opartych na zrandomizowanych eksperymentach mają charakter ekspery-
mentalny. Użycie w ewaluacji takich danych oznacza zastosowanie podejścia ekspe-
rymentalnego. Znacznie częściej wykorzystuje się dane nieeksperymentalne, a więc 

83 Efekt selekcji jest szeroko dyskutowany w literaturze przedmiotu. Zob. np. J. J. Heckman, R. Robb, Alternative 
Methods for Evaluating the Impact of Interventions, w: J. J. Heckman, B. Singer (red.), Longitudinal Analysis of 
Labor Market Data, Cambridge University Press, Cambridge 1985, s. 156–246 i C. F. Manski, Anatomy of the 
Selection Problem, „Journal of Human Resources” 1989, nr 24, s. 341–360.
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zbierane za pomocą badań sondażowych lub te istniejące w zasobach administra-
cyjnych i statystykach publicznych. Dane typu nieeskperymentalnego są znacznie 
bardziej kłopotliwe dla ewaluatorów, wymagają posłużenia się metodami quasi-eks-
perymentalnymi. 

W badaniach związków przyczynowych programów publicznych, w tym aktyw-
nych polityk rynku pracy bazujących na stanach kontrfaktycznych, przyjmuje się za-
łożenie, które nosi nazwę stable-unit-treatment-value-assumption (SUTVA)84. Okre-
śla ono, że efekt danej interwencji uzyskiwany w stosunku do jednego konkretnego 
uczestnika programu nie zależy od uczestnictwa innych osób w programie. Przyjęcie 
tego założenia gwarantuje, że przeciętny efekt programu może zostać oszacowany 
niezależnie od liczebności i struktury populacji, którą poddano interwencji. Założe-
nia tego nie da się zweryfikować empirycznie, a przykładem jego naruszenia może 
być sytuacja, w której na skutek uczestnictwa licznej grupy bezrobotnych w progra-
mie zatrudnieniowym zmieniły się warunki na lokalnym rynku pracy. 

Schemat 1. Alternatywne metody ewaluacji efektów netto na poziomie mikroekono-
micznym
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Źródło: M. Caliendo, Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies, Springer-Verlag, Ber-
lin – Heidelberg, 2006, s. 42.

Klasyczne podejście do badania przyczynowego wpływu interwencji polega na 
zastosowaniu metody eksperymentalnej85. W eksperymentach społecznych, inaczej 

84 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 41–55.
85 Szerzej na ten temat: L. L.  Orr, Social Experiments. Evaluating Public Programs With Experimental Methods, 

Sage Publications, London 1999.
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niż w laboratoryjnych, bezpośrednie kontrolowanie wszystkich czynników wpływa-
jących na wyniki jest niemożliwe. Rozwiązaniem tego problemu jest randomizacja. 
Eksperyment randomizowany stanowi idealny układ dla pomiaru efektu netto pro-
gramów publicznych. W metodzie eksperymentalnej badane są dwie grupy: poddana 
interwencji i kontrolna, czyli niepoddana interwencji. Spośród odpowiedniej popula-
cji osób dobrowolnie zgłaszających się do programu, bądź kierowanych przez odpo-
wiednie urzędy wybiera się losowo uczestników obu grup. Dobór losowy zapewnia, 
że przydział uczestników do obu grup nie zależy od jakichkolwiek czynników oso-
bowych (indywidualnych), które mogłyby rzutować na osiągane później wyniki. Nie 
występuje efekt selekcji, co można zapisać w sposób następujący: 

� � � ����� �� ��� ���� ������ �

Ustalenie efektu końcowego analizowanego programu polega na porównaniu po-
łożenia obu grup na rynku pracy w określonym czasie od jego zakończenia. Pozycja 
ta określana jest przez status tych osób na rynku pracy (czy podjęła zatrudnienie) 
lub przez wysokość uzyskiwanych dochodów. Zaobserwowane różnice w położeniu 
uczestników obu grup: poddanej interwencji i kontrolnej przypisuje się oddziaływa-
niu programu. Przeciętny efekt programu stanowi różnicę średnich efektów uzyska-
nych w dwóch grupach:
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Wydaje się, że metoda eksperymentalna jest doskonałą i stosunkowo prostą meto-
dą badania przyczynowego wpływu aktywnych polityk rynku pracy. Sceptycy wska-
zują jednak liczne zjawiska, które mogą zakłócać ocenę efektu netto. Często stawiane 
jest pytanie, czy analizowane grupy są rzeczywiście identyczne, czy jednak jakieś 
czynniki mogą powodować efekt selekcji. Uważa się, że obciążenie randomizacyjne 
może wystąpić w sytuacji, kiedy eksperyment terenowy jest rozciągnięty w czasie 
i wówczas nie da się wyłączyć spod oddziaływania różnych czynników otoczenia 
zarówno grupy eksperymentalnej jak i kontrolnej. Informacja o eksperymencie i lo-
sowym doborze do programu może negatywnie wpłynąć na postępowanie potencjal-
nych zainteresowanych. Część osób zniechęci się i zrezygnuje z udziału w programie, 
doprowadzając do zmiany kompozycji grupy aplikantów programu. Spowoduje to, 
że grupa eksperymentalna nie będzie dobrze dopasowana do grupy testowej. Jakość 
dopasowania może się obniżyć, co uniemożliwi prawidłowe określenie efektu netto. 
Według Heckmana i Smitha86 te problemy powodują, że szacuje się raczej efekt za-

86 J. Heckman, J. Smith, Assessing the Case for Social Experiments, „Journal of Economic Perspectives” 1995, nr 
9(2), s. 85–110.
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miaru uczestnictwa, a nie faktyczny efekt uczestnictwa w programie. Wśród innych 
zagrożeń metody eksperymentalnej wymienia się: efekt substytucji, Hawthorna, oraz 
ograniczenia natury organizacyjnej, prawnej i etycznej. Finansowe aspekty i czaso-
chłonność badań przemawiają również na jej niekorzyść87. 

Metoda eksperymentalna jest głównie wykorzystywana w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie, natomiast na gruncie europejskim dominuje podejście quasi-eks-
perymentalne. W metodach quasi-eksperymentalnych (nieeksperymentalnych) dobór 
do grupy poddanej i niepoddanej interwencji ma charakter nielosowy i oznacza wy-
stępowanie efektu selekcji. Dla prawidłowego oszacowania przyczynowego wpły-
wu interwencji konieczne jest takie dobranie prób, by obciążenie selekcyjne zostało 
wyeliminowane. Możliwe są różne sposoby postępowania. Grupę kontrolną można 
utworzyć spośród osób, które w tym samym czasie co osoby uczestniczące w aktyw-
nych programach, były bezrobotne, ale nie objęte zostały działaniami aktywnymi. 
Można również zastosować koncepcję before-after. Badana jest tylko jedna i ta sama 
grupa, przy czym porównuje się pespektywy zatrudnieniowe przed i po zakończeniu 
programu. Poważnym zagrożeniem dla tej koncepcji jest zjawisko określane w litera-
turze jako Ashenfelter’s Dip. Okazuje się, że perspektywa uczestnictwa w programie 
obniża aktywność bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy i zmniejsza praw-
dopodobieństwo jej podjęcia. Wobec tego efekty ewaluowanych programów mogą 
zostać przeszacowane88. 

W podejściu quasi eksperymentalnym jedną z metod ustalania efektu netto ak-
tywnej polityki jest analiza regresji. Jest to metoda parametryczna, która umożliwia 
ocenę kierunku i siły wpływu uczestnictwa w programach na prawdopodobieństwo 
podjęcia pracy, kontrolując jednocześnie oddziaływanie na wynik innych ważnych 
czynników, takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, uwarunkowania lokalne. Zmienną 
zależną jest przyjęta miara sukcesu programu, zazwyczaj podjęcie lub nie zatrudnie-
nia. Ma ona charakter dychotomiczny i przyjmuje wartość 0 lub 1 według następu-
jącej zależności:

Y=1, gdy bezrobotny poddany interwencji podjął zatrudnienie,
Y=0, w przeciwnym przypadku.
Zmienną niezależną jest fakt uczestnictwa bądź nie w programie oraz szereg in-

nych zmiennych opisujących cechy badanych jednostek. W przypadku zastosowa-
nia analizy regresji konieczna jest specyfikacja postaci funkcyjnej modelu. Regresja 
opiera się na założeniu o angielskiej nazwie condtional independence assumption	
(CIA). Oznacza ono, że jeżeli udział bezrobotnych w programie jest funkcją cech 
obserwowalnych w X, to w stosunku do wyniku Y warunkowo na zmiennych w X 

87 L. L. Orr, op. cit., s. 17–18.
88 O. Ashenfelter, Estimating the Effect of Training Program on Earning, ”The Review of Economics and Statistics” 

1978, nr 60, s. 47–57.
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udział jest losowy. Założenie to, podobnie jak SUTVA nie jest w pełni weryfikowal-
ne empirycznie. Jego spełnienie zależy od wychwycenia i kontrolowania wszystkich 
zmiennych, które determinują uczestnictwo i wynik programu89. Poważnym proble-
mem w analizie regresji jest możliwe skorelowanie składnika resztowego ze zmienną 
niezależną opisującą partycypację w programie, które obciążać będzie efekt działa-
nia programu. Jak zauważa R. Trzciński, w rzeczywistości jest to zagrożenie bardzo 
realne, gdyż uwzględnienie w modelu wszystkich predykatorów, czyli zidentyfiko-
wanie wszystkich zmiennych uwikłanych w mechanizm selekcji jest po prostu nie-
możliwe90. Słabością metody jest również założenie homogenicznego oddziaływania 
aktywnych programów na populację. Jak pokazują wyniki badań efekty aktywnych 
polityk rynku pracy są raczej heterogeniczne, co w takiej sytuacji podważa zasad-
ność wykorzystania tej metody do ewaluacji. 

W związku z rosnącą popularnością w badaniach ewaluacyjnych analizy niepara-
metrycznej, modele regresji są krytykowane jako zbyt mało elastyczne i jednocześ-
nie bazujące na założeniach trudnych do spełnienia. Główną ich zaletą jest jednak 
ominięcie problemu związanego z „przekleństwem wielowymiarowości”91. 

Alternatywą bądź uzupełnieniem analizy regresji mogą być metody oparte na do-
pasowaniu. W celu wyeliminowania obciążenia selekcyjnego grupy: eksperymental-
na i porównawcza tworzone są w taki sposób, że każdej osobie uczestniczącej w ak-
tywnych programach przyporządkowuje się osobę bardzo do niej podobną, nie objętą 
działaniem aktywnej polityki. Popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie techniki 
opartej na schemacie prób dopasowanych według cech (ang. matched samples)92. 
Grupy dopasowywane są na podstawie cech obserwowalnych, które obejmują ty-
powe charakterystyki społeczno-demograficzne oraz cechy opisujące historię bez-
robocia danej osoby, na przykład: czas trwania bezrobocia, prawo do zasiłku, udział 
w programach zatrudnieniowych. W praktyce chodzi o znalezienie bliźniaków staty-
stycznych, z których jeden jest przypisany do grupy poddanej interwencji, a drugi do 
grupy kontrolnej. Jedyną cechą różnicującą jest partycypacja w aktywnych progra-
mach. Parowanie dokonywane jest w oparciu o wartości współzmiennych, opisujące 
jednostki z obu grup. Ustalenie przyczynowego efektu danego programu polega na 
porównaniu uśrednionych wyników uzyskanych w grupie poddanej i niepoddanej 
interwencji. 

Poważnym zagrożeniem dla metod bazujących na dopasowaniu może być prob-
lem „przekleństwa wielowymiarowości” (curse-of-dimesionality problem). Poszcze-

89 R. Konarski, R. Kotnarowski, op. cit., s. 188.
90 R. Trzciński, Wykorzystanie techniki propensity matching w badaniach ewaluacyjnych, PARP, Warszawa 2009, s. 

21–22.
91 S. Speckesser, Essays on Evaluation of Active Labour Market Policy, Doctoral dissertation, Mannheim Univer-

sity, Mannheim 2004, s. 25, http://bibserv7.bib.uni-mannheim.de/madoc/volltexte/2004/335/ (08.11.2007).
92 J. Górniak, op. cit., s. 196–197.
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gólne osoby zazwyczaj różnią się między sobą w wielu wymiarach, a zmienne obser-
wowalne mogą być określane na skali ciągłej. To często powoduje, że przy ograni-
czonych danych prawidłowe dopasowanie jest niemożliwe. Ten problem nosi nazwę 
common support, a jego efektywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie metody 
propensity score matching (PSM), rozwiniętej przez P. Rosenbauma i D. Rubina93. 
Zamiast przyporządkowania względem wektora obserwowalnych cech X, zapropo-
nowali oni dopasowanie poszczególnych jednostek w oparciu o ich prawdopodo-
bieństwo udziału w programie P (X). Wiele wymiarów X zostaje zredukowane do 
jednego syntetycznego wskaźnika – propensity score, co upraszcza procedurę dopa-
sowania. Innymi słowy, grupa kontrolna dobierana jest na podstawie oceny skłon-
ności do partycypacji w warunku interwencji. Do rozpowszechnienia techniki PSM 
w badaniach ewaluacyjnych przyczyniły się prace opublikowane przez R. Dehija i S. 
Wahba, potwierdzające jej atrakcyjność i rzetelność94.

Dopasowanie (matching) podobnie jak analiza regresji bazuje na założeniu CIA. 
Technicznie implementacja tej metody stanowi proces obejmujący następujące eta-
py95:

selekcja i pomiar zmiennych determinujących partycypację i wynik,
selekcja reprezentatywnej próby z populacji osób poddanych interwencji i odpo-
wiednio większej próby z puli kontrolnej osób nie poddanych interwencji,
oszacowanie wyników skłonności do partycypacji dla osób z obu grup (wylicze-
nie propensity scores),
dokonanie doboru jednostek do równoważnej grupy kontrolnej w oparciu o pro-
pensity scores,
weryfikacja jakości dopasowania grupy kontrolnej,
ocena efektu netto badanej interwencji.
Do szacowania wyników skłonności wykorzystuje się model regresji logistycz-

nej, w którym zmienną zależną jest fakt uczestnictwa w danym programie. Zmienne 
niezależne obejmują cechy, które mają wpływać zarówno na wynik, jak i partycypa-
cję w programie. W celu dopasowania grupy kontrolnej można wykorzystać metody: 
najbliższego sąsiada (nearest neighbour), metodę caliper, metodę kernel. W efekcie 
utworzona grupa kontrolna będzie miała zbalansowane wszystkie zmienne obserwo-
walne zawarte w modelu prawdopodobieństwa. Efekt netto programu obliczany jest 
jako różnica średnich efektów uzyskanych w grupie osób objętej działaniem progra-
mu i równoważnej grupie kontrfaktycznej. Matching ma również swoje słabe strony. 

93 P. R. Rosenbaum, D. B. Rubin, op. cit., s. 41–55; P. Strawiński, Quasi-eksperymentalne metody ewaluacji, w: 	
A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko…, op. cit., s. 199–218.

94 R. H. Dehejia, S. Wahba, Causal Effects in Nonexperimental Studies: Reevaluating the Evaluation of Training 
Programs, „Journal of the American Statistical Association” 1999, nr 94(448), s. 1053–1062.

95 R. Konarski, R. Kotnarowski, op. cit., s. 189; R. Trzciński, op. cit., s. 28.
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Przyjęte w metodzie założenia nie zawsze są spełniane, co może zaciemniać rzeczy-
wisty efekt działania programu.

Obciążenie selekcyjne może powstać w sytuacji, gdy badane grupy różnią się pod 
względem cech nieobserwowalnych. Wówczas zalecane są następujące metody96: 

połączenie matchingu z estymatorem warunkowej różnicy w różnicach (conditio-
nal DiD),
zmiennych instrumentalnych,
regresji z nieciągłością (regression discontinuity design),
model Heckmana.

Tabela 29. Rodzaje badań ewaluacyjnych aktywnej polityki rynku pracy  
i ich funkcje

Rodzaj ewaluacji Funkcja

Ocena celów i wdrożenia (process 
evaluation) 

poprawa zarządzania aktywnymi programami 
(procedur i procesu wdrażania), weryfikowanie 
założeń, teorii i paradygmatów leżących u podstaw 
APRP

Monitoring skuteczności 
(performance monitoring) 

pomiar i ocena efektów brutto aktywnych polityk 
rynku pracy, analiza podstawowych wskaźników 
efektywności nominalnej, bieżące zarządzanie 
programami aktywnymi

Ocena 
wpływu 
(impact 
evaluation) 

na poziomie 
mikroekonomicznym 
(microevaluations) 

pomiar i analiza efektów netto w wymiarze 
indywidualnym, czyli w stosunku do bezrobotnych 
poddanych określonym działaniom aktywizacyjnym

na poziomie 
makroekonomicznym 
(macroevaluations) 

pomiar i analiza efektów zagregowanych, ocena 
wpływu aktywnych polityk na rynek pracy i całą 
gospodarkę. 

Analiza kosztów i korzyści (cost-
benefit analysis) 

ocena efektywności (efficiency) działań aktywnych 
w znaczeniu relacji pomiędzy poniesionym 
nakładem a uzyskanym wynikiem, ostateczna ocena 
opłacalności podejmowanych działań

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, analiza mikroekonometryczna daje zadowalające rezultaty dla 
projektów prowadzonych w małej skali w stosunku do rozmiarów danego rynku. 
Trzeba jednak podkreślić, że ten sposób oceny ignoruje wpływ aktywnych polityk 
na równowagę ogólną, to znaczy nie uwzględnia efektów zewnętrznych, które to-
warzyszą prowadzeniu działań aktywizacyjnych, tj.: substytucji, wypychania oraz 
zniekształceń podatkowych. Taką opinię wyraża między innymi J. Heckman, pod-
kreślając, że podejście mikroekonomiczne jest niepełne i stanowi pierwszy etap ca-
łościowej, makroekonomicznej ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy.

96 M. Caliendo, Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies, Springer, Berlin Heidelberg 2006, s. 
24–35.
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Do analiz na poziomie makroekonomicznym, wykorzystuje się często model zmo-
dyfikowanej funkcji dopasowań97. Klasyczna funkcja dopasowań bada zależność od-
pływów z bezrobocia do zatrudnienia od liczby bezrobotnych i liczy wolnych miejsc 
pracy, przy założeniu występowania dodatniej zależności między tymi zmiennymi. 
Modyfikacje polegają na przyjęciu za zmienną objaśnianą odpływów z bezrobocia 
do zatrudnienia stałego i wprowadzeniu dodatkowej zmiennej objaśniającej, którą 
będą wydatki na aktywne programy rynku pracy. Problemem utrudniającym osza-
cowanie efektów netto aktywnych programów zatrudnieniowych może być wystę-
powanie zjawiska współzależności między zmienną objaśniającą a zmienną objaś-
nianą. Tak jak skala realizowanych programów rynku pracy może wywierać wpływ 
na wielkość bezrobocia i zatrudnienia w gospodarce, tak samo rozmiary bezrobocia 
mogą wpływać na rozwój aktywnych programów. Wydatki na aktywną politykę ros-
ną zazwyczaj wtedy, gdy zwiększa się bezrobocie. Według Bellmanna i Jackamana 
środkiem zaradczym w tej sytuacji może być wyodrębnienie elementu egzogeniczne-
go i cyklicznego w kształtowaniu wydatków na aktywne programy czy też uwzględ-
nienia w analizie średnich wartości zmiennych dla całego cyklu98.

Podsumowując, w Unii Europejskiej do oceny aktywnej polityki rynku pracy sto-
sowane są cztery główne rodzaje badań ewaluacyjnych. W praktyce oznacza to, że 
wykorzystywane mogą być zasadniczo różne podejścia, jak i aplikowane różne meto-
dy zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Chociaż w tym miejscu trudno wyrokować, 
która metoda czy podejście daje najlepsze rezultaty ewaluacyjne, to wydaje się, że 
w krajach Wspólnoty ostatnio największe znaczenie odgrywają badania efektów net-
to, bazujące na analizie mikroekonometrycznej. Trzeba zauważyć, że wybór rodzaju 
badania ewaluacyjnego zależy od jego celów i możliwości realizacji w sensie czasu 
i niezbędnych środków finansowych. Poważnym ograniczeniem mogą być dane po-
trzebne do badania. Warto na koniec podkreślić, że skuteczna ewaluacja wymaga 
systematycznych działań i pluralizmu metodologicznego.

97 Szerzej na ten temat zob. E. Kwiatkowski, T. Tokarski, op.cit., s. 361–370 i P. Puhani,  Estimating the Effects of 
Public Training on Polish Unemployment by Way of the Augmented Matching Function Approach, ZEW Discus-
sion Paper 1999, nr s. 2–9.

98 L. Bellmann, R. Jackman, The Impact of Labour Market Policy on Wages, Employment and Labour Market Mis-
match, w: G. Schmid, J. O’Reilly, K. Schömann (red.), op.cit., s. 732–733.
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ROZDZIAŁ VII

EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW ZATRUDNIENIA 
W POLSCE – PRZEGLĄD BADAŃ

Badania efektów stosowania instrumentów aktywnej polityki rynku pracy w Pol-
sce podejmowane były począwszy od lat 90. przez zespoły naukowe w kraju, jak i za 
granicą. Brak spójnego i kompleksowego systemu ewaluacji polityki rynku pracy 
powoduje, że ocena efektywności programów zatrudnieniowych była i jest nadal do-
konywana sporadycznie. Aktywna polityka rynku pracy oddziałuje zarówno na jej 
uczestników, jak i na inne podmioty na rynku pracy oraz całą gospodarkę. Dlatego 
ocena wpływu polityki rynku pracy może być prowadzona na dwóch płaszczyznach: 
mikro- i makroekonomicznej.

Realizowane przedsięwzięcia badawcze w dużej mierze bazowały na danych mi-
kroekonomicznych zbieranych przy pomocy kwestionariuszy ankietowych. Oprócz 
badań jakościowych koncentrujących się przeważnie na osobach uczestniczących 
w programach, prowadzone były również analizy o charakterze quasi-eksperymen-
talnym, których cechą charakterystyczną jest porównywanie położenia na rynku pra-
cy grupy uczestników programu z położeniem grupy kontrolnej. Natomiast badania 
makroekonomicznych efektów aktywnych programów rynku pracy w Polsce, po-
mimo ich dużej wartości poznawczej, są nieliczne. W literaturze przedmiotu można 
znaleźć tylko cztery tego typu analizy dotyczące Polski. Zdecydowanie należy tutaj 
wymienić prace autorstwa V. Steinera, P. Puhaniego. E. Kwiatkowskiego, T. Tokar-
skiego i P. Kubiaka.

Pierwsze badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy przeprowadzone 
zostały dwuetapowo w latach 1994–1995 przez G. Koptas99. Przedmiotem analizy 

99 G. Koptas, Efektywność szkolenia bezrobotnych. Raport z badań, Studia i materiały, vol. 6(406), IPiSS, Warsza-
wa 1995 oraz Efektywność szkolenia bezrobotnych z perspektywy urzędów pracy i instytucji szkolących, w: M. 
Bednarski (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 
1996, s. 98–140.
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były szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych. Celem pierwszego etapu badań 
było poznanie opinii szkolonych na temat efektywności szkoleń zawodowych jako 
instrumentu ograniczania bezrobocia. Wykorzystując technikę ankiety pocztowej, 
przebadano 554 osoby, co stanowiło 37% próby założonej. Drugi etap badań koncen-
trował się na określeniu instytucjonalnych uwarunkowań kształcenia zawodowego 
bezrobotnych, a szczególnie warunków funkcjonowania urzędów pracy i instytucji 
szkolących. W tej części badania zastosowano technikę wywiadu skategoryzowa-
nego. Wywiady przeprowadzono z dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy, pra-
cownikami wówczas jeszcze rejonowych urzędów pracy i kierownikami instytucji 
szkolących. 

Badaniem objęto dziesięć województw, które charakteryzowały się zróżnicowaną 
sytuacją na rynku pracy, mierzoną stopą bezrobocia i zróżnicowaną efektywnością 
szkolenia bezrobotnych mierzoną odsetkiem bezrobotnych podejmujących pracę 
po przeszkoleniu oraz odsetkiem osób kończących szkolenie. Uzyskane w ramach 
pierwszego etapu badań wyniki wskazywały m.in., że szkolenia zawodowe zwięk-
szają szanse podjęcia pracy przez bezrobotnych, przy czym szanse te nie były takie 
same dla wszystkich grup bezrobotnych. Szkolenia okazały się najbardziej skutecz-
nym instrumentem zmniejszania bezrobocia w przypadku mężczyzn w wieku 25–29 
lat posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wyższe. Badania potwier-
dziły także niską efektywność szkoleń zawodowych w stosunku do długotrwale bez-
robotnych. 

Ciekawych wniosków dostarczyły rezultaty drugiego etapu badań. Niewątpliwie 
negatywnym zjawiskiem było niewielkie zainteresowanie pracodawców udziałem 
w kształceniu bezrobotnych, natomiast do pozytywnych autorka zaliczyła większe 
zaangażowanie instytucji szkolących w poszukiwanie miejsca pracy dla absolwen-
tów kursów oraz tzw. szkolenie przed szkoleniem, którego celem jest kształtowa-
nie aktywnych postaw wobec nauki i pracy. Jednocześnie za główne bariery wzro-
stu efektywności szkolenia zawodowego uznano: zbyt słabo rozwiniętą współpracę 
pomiędzy wszystkimi aktorami rynku pracy, niedostosowanie form, metod i treści 
kształcenia do potrzeb, zbyt niski wymiar zajęć praktycznych, niedostateczną licz-
bę warsztatów aktywizujących i niewielką skalę nowoczesnych metod kształcenia, 
rzadkie uwzględnianie przez służby zatrudnienia sytuacji społecznej bezrobotnych, 
niskie płace oferowane bezrobotnym po przeszkoleniu oraz trudności z utrzymaniem 
pracy przez przeszkolonych bezrobotnych spowodowane niepewną sytuacją przed-
siębiorstw.

Wpływ uczestnictwa w aktywnych programach zatrudnieniowych na położenie 
jednostek na rynku pracy badali P. Puhani, V. Steiner. Wykorzystane dane pochodzi-
ły z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i dodatkowego badania moduło-
wego dotyczącego efektywności polityki rynku pracy przeprowadzonego w sierpniu 
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1994 r.100. W analizie o charakterze quasi-eksperymentalnym zastosowano wielomia-
nowy model logitowy. Wyniki badań wskazywały na niezbyt poprawne adresowanie 
aktywnych programów. Oznacza to, że poszczególne instrumenty aktywnej polityki 
rynku pracy bardzo często nie były kierowane do osób znajdujących się w najtrud-
niejszej sytuacji na rynku pracy. Postępowanie takie miało zapewne związek z wy-
stępowaniem efektów zbierania śmietanki (creaming effects), bądź też działaniami 
zmierzającymi do budowania mostów między zasiłkami (benefit churning). Wobec 
tego do uczestnictwa w programach prawdopodobnie typowane były osoby bezro-
botne mające największe szanse na znalezienie zatrudnienia, lub osoby, które utraciły 
prawo do zasiłku. W dużym stopniu sytuacja ta dotyczyła uczestników prac inter-
wencyjnych i robót publicznych. Bezrobotny bowiem, po przepracowaniu określo-
nego okresu na stanowisku sfinansowanym z urzędu pracy, mógł odzyskać prawo do 
pobierania zasiłku. Badanie nie potwierdziło również pozytywnego wpływu uczest-
nictwa bezrobotnych w aktywnych programach, w tym także w szkoleniach zawo-
dowych, na ich sytuację na rynku pracy w rozumieniu zwiększonych szans podjęcia 
pracy. Ze względu jednak na słabą jakość danych i trudności z utworzeniem grupy 
kontrolnej, autorzy stwierdzili, że uzyskanych rezultatów badawczych nie należy 
traktować jako realnych efektów aktywnych programów rynku pracy.

Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy w Polsce były przedmiotem obszer-
nych badań przeprowadzonych przez P. Puhaniego101. Zrealizowane przedsięwzięcie 
badawcze miało charakter analizy quasi-eksperymentalnej i bazowało na danych po-
chodzących ze standardowego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i towa-
rzyszącego mu badania modułowego dotyczącego efektywności polityki rynku pracy 
z sierpnia 1996 r. W badaniu autor zastosował dwa różne podejścia. W pierwszym 
do oceny wpływu uczestnictwa bezrobotnych w szkoleniach zawodowych, pracach 
interwencyjnych i robotach publicznych na prawdopodobieństwo znalezienia zatrud-
nienia została zastosowana metoda statystycznego dopasowania. Natomiast w dru-
gim, bardziej tradycyjnym podejściu opartym na regresji parametrycznej, wykorzy-
stano model przetrwania (duration model), za pomocą którego oszacowano wpływ 
uczestnictwa bezrobotnych w wybranych programach aktywnych na czas trwania 
bezrobocia. Uzyskane wyniki potwierdziły, że szkolenia zawodowe generują pozy-
tywne efekty zatrudnieniowe w stosunku do uczestniczących w nich bezrobotnych, 
zarówno mężczyzn i kobiet, natomiast wpływ uczestnictwa w pracach interwencyj-
nych i robotach publicznych na prawdopodobieństwo podjęcia pracy jest negatywny. 
Badania pokazały, że szkolenie obniża stopę bezrobocia uczestniczących w nim ko-
biet o około 10 punktów procentowych, natomiast mężczyzn od 10 do 15 punktów 

100 P. A. Puhani, V. Steiner, Public Works for Poland? Active Labour Market Policies during Transition, ZEW, 
Discussion Paper 1996, nr 1, s. 2–30.

101 P. A. Puhani, Evaluating Active Labour Market Policies; Empirical Evidence for Poland During Transition, ZEW 
Economic Studie nr 5, Pysica –Verlag, Heidelberg 1999, s. 145–216.
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procentowych. W przypadku uczestników prac interwencyjnych i robót publicznych 
stopa bezrobocia mężczyzn jest o 30, a kobiet o 10 punków procentowych wyższa 
w porównaniu do stopy bezrobocia grupy kontrolnej. Szacunki parametrów modelu 
potwierdziły, że uczestnictwo w szkoleniu przyczynia się do skrócenia czasu pozo-
stawania bez pracy zarówno mężczyzn i kobiet, przy czym lepsze efekty w tym zak-
resie uzyskuje płeć męska. Natomiast udział w pracach interwencyjnych i robotach 
publicznych wydłuża czas bezrobocia mężczyzn, jak i kobiet. W tym przypadku ci 
pierwsi uzyskują znacznie gorsze wyniki. Negatywny wpływ uczestnictwa bezro-
botnych w pracach interwencyjnych i robotach publicznych na ich sytuację na rynku 
pracy jest związany z efektami stygmatyzacji uczestników programów, jak i z czyn-
nikami o charakterze instytucjonalnym dotyczącymi systemu zasiłków dla bezrobot-
nych.

Efektywność aktywnych programów rynku pracy była przedmiotem analiz pro-
wadzonych przez zespół naukowy, którym kierował Ch. O’Leary102. Badania te poza 
Polską, objęły jeszcze inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i zrealizowane zo-
stały w ramach projektu Banku Światowego w 1997 r. Opierały się one na obszer-
nych zbiorach danych jednostkowych, które zebrano w trakcie badań zrealizowanych 
w dwóch pierwszych kwartałach 1997 r. na reprezentatywnych próbkach osób bez-
robotnych uczestniczących uprzednio w programach zatrudnieniowych, jak i tych, 
którzy w tych programach nie uczestniczyli. Analizie zostały poddane cztery rodzaje 
instrumentów: szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne i pomoc 
w podejmowaniu pracy na własny rachunek. Celem badań była ocena wpływu każde-
go z programów na ponowne zatrudnienie, wynagrodzenie oraz oszczędności w po-
staci niewypłacanych zasiłków. W badaniu wykorzystano modele interakcji z urzę-
dami pracy należące do kategorii probabilistycznych modeli liniowych, które oszaco-
wano metodą najmniejszych kwadratów. Uzyskane rezultaty porównano z efektami 
aktywnych programów rynku pracy stosowanych na Węgrzech. W odniesieniu do 
szkoleń zawodowych bezrobotnych w Polsce sformułowano wiele ciekawych wnio-
sków. Badania wykazały, że szkolenia zawodowe przyczyniają się do wzrostu licz-
by osób zatrudnianych na niesubsydiowanych miejscach pracy o 12% oraz skutkują 
zwiększeniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 7 USD. Ponadto badania 
potwierdziły, że ten rodzaj instrumentu jest najbardziej efektywny w przypadku osób 
nie pozostających bez pracy zbyt długo i posiadających doświadczenie zawodowe. 
Ku zaskoczeniu odnotowano wyższą efektywność szkoleń zawodowych na terenach 
zagrożonych wysokim bezrobociem i jednocześnie nie stwierdzono różnic związa-
nych z płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia, lub przynależnością do danej grupy 
zawodowej. Skuteczniejsze okazały się szkolenia specjalistyczne o charakterze krót-
kookresowym i organizowane przez firmy prywatne ukierunkowane na kształcenie 

102 Ch. J. O’Leary, P. Kołodziejczyk, G. Lázár, Efekt netto aktywnych programów rynku pracy na Węgrzech i w 
Polsce, „Rynek Pracy” 1999, nr 9, s. 5–31.
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dorosłych niż realizowane przez urzędy pracy lub instytucje związane z publicznymi 
służbami zatrudnienia. Uzyskane rezultaty badawcze potwierdziły występowanie 
pozytywnych efektów zatrudnieniowych w przypadku wszystkich programów rynku 
pracy poza robotami publicznymi, w których uczestnictwo obniżało szanse bezrobot-
nych na powrót do zatrudnienia.

Problematyka związana z badaniem wpływu uczestnictwa bezrobotnych w ak-
tywnych programach w Polsce na ich pozycję na rynku pracy podejmowana była 
także w pracach J. Kluvego, H. Lehmanna i Ch. Schmida103. Opierając się na danych 
pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i dodatkowego bada-
nia modułowego z sierpnia 1996 r., dokonali oni oceny efektów realnych szkoleń 
zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych. W analizie zastosowano 
podejście polegające na dokładnym dopasowaniu osób uczestniczących i nie uczest-
niczących w aktywnych programach minimalizując oddziaływanie efektu selekcji, 
występującego wskutek pojawienia się różnic w cechach obserwowalnych, jak i nie-
obserwowalnych. W celu oszacowania wpływu wybranych programów zatrudnie-
niowych na prawdopodobieństwo podjęcia przez bezrobotnych pracy wykorzystano 
metodę estymacji różnicy w różnicach. Badania pokazały, że szkolenia i przekwalifi-
kowania zawodowe przyczyniają się do wzrostu wartości kapitału ludzkiego, zwięk-
szając szanse zatrudnieniowe szkolonych bezrobotnych zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet. Natomiast silne negatywne efekty prac interwencyjnych i robót publicznych 
szczególnie w odniesieniu do bezrobotnych mężczyzn, autorzy w większym stopniu 
przypisali mechanizmom transferu świadczeń, aniżeli efektom stygmatyzacji.

Ciekawe badania na temat szkoleń zawodowych bezrobotnych i ich znacze-
nia w ograniczaniu bezrobocia na szczeblu lokalnym w Polsce przeprowadzone 
zostały przez M. Bednarskiego104 w ramach grantu „Labour Market Flexibility 
In the Wake of EU Accession – Poland Compared with the Iberian Experience”. 
Autor przyjął tezę, że skoro mobilność zasobu pracy jest jednym z ważniejszych 
czynników determinujących zatrudnienie, a zdolność i gotowość zmiany lub uzu-
pełnienia kwalifikacji w dużym stopniu przesądza o mobilności, to można uznać, 
że kształcenie bezrobotnych przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia poprzez 
działanie mechanizmu: szkolenie → mobilność → zatrudnienie. Realizowa-
ne przedsięwzięcie badawcze miało na celu wskazanie administracyjno-finan-
sowych barier zwiększenia mobilności siły roboczej przez szkolenia, określenie 
uwarunkowań funkcjonowania firm edukacyjnych na rynku szkoleniowym oraz 
rozpoznanie postaw bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach. Badaniem objęto 

103 J. Kluve, H. Lehmann, Ch. M. Schmid, Active Labor Market Policies in Poland: Human Capital Enhancment, 
Stigmatization, or Benefit Churning, „Journal of Comparative Economics” 1999, nr 27, s. 61–89 i Disentangling 
Treatment Effects of Polish Active Labor Market Policies: Evidence from Matched Samples, IZA Discussion 
Paper 2001, nr 355, s. 1–51.

104 M. Bednarski, Wpływ szkoleń na mobilność siły roboczej na szczeblu lokalnym, w: S. Krajewski, T. Tokarski 
(red.), op. cit., s. 235–266.
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dziesięć powiatów dobranych w sposób celowy. Wybrano takie powiaty, w których 
wysokie bezrobocie spowodowane było problemami strukturalnymi i jednocześnie, 
w których na dość szeroką skalę stosowano szkolenia zawodowe, uzyskując jedno-
cześnie ich wysoką efektywność. W badaniu zastosowano metodę wywiadu ustruk-
turyzowanego, który przeprowadzono z trzema kategoriami respondentów: urzęd-
nikiem PUP odpowiedzialnym za szkolenia, przedstawicielem firmy edukacyjnej 
i bezrobotnym.

Uzyskane odpowiedzi potwierdzają, że najważniejszą barierą ograniczającą roz-
powszechnienie szkoleń zawodowych jako instrumentu zmniejszania bezrobocia są 
zbyt małe środki przyznawane na ten cel z Funduszu Pracy. Wyniki wskazują rów-
nież na występowanie problemów związanych z adresowaniem szkoleń. Najczęściej 
instrumenty te kierowane są do bezrobotnych rokujących największe szanse na po-
wrót do zatrudnienia, a więc stosunkowo lepiej wykształconych, młodszych i zmoty-
wowanych do zmiany swego statusu na rynku pracy. W efekcie osoby słabiej radzące 
sobie na rynku pracy są pozbawione tego rodzaju pomocy. Dla poprawy skuteczności 
szkoleń zawodowych bardzo ważny jest rozwój i intensyfikacja współpracy publicz-
nych służb zatrudnieniowych z władzami lokalnymi i miejscowymi pracodawcami. 
Szkolenia umożliwiające pozyskanie umiejętności przez odbycie praktyki na stano-
wisku pracy cechują się znacznie lepszymi efektami. W odniesieniu do postaw bezro-
botnych korzystających ze szkoleń zawodowych sformułowano wiele interesujących 
wniosków, z których najważniejsze wskazywały na silne uwarunkowanie mobilno-
ści między zawodami i gałęziami przez wiek i wykształcenie, a przestrzennej przede 
wszystkim sytuacją mieszkaniową i rodzinną.

Efekty aktywnych programów rynku pracy stanowiły również przedmiot zain-
teresowań naukowo-badawczych P. Kubiaka105. Opierając się na danych pochodzą-
cych z badania podstawowego BAEL i badań modułowych analizował on kwestie 
związane z adresowaniem aktywnych programów, jak i wpływ uczestnictwa w tych 
programach na prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia i czas trwania bezro-
bocia. Autor stwierdził, że aktywne programy nie były prawidłowo adresowane, gdyż 
poszczególne instrumenty aktywnej polityki nie były kierowane do osób szczególnie 
zagrożonych bezrobociem: kobiet, ludzi młodych oraz osób z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym. Do zbadania efektów zatrudnieniowych aktywnych programów 
zastosowano podejście quasi-eksperymentalne, w którym analizie poddano położe-
nie na rynku pracy uczestników programów z położeniem tych, którzy w nich nie 
uczestniczyli. Do opisu sytuacji jednostek na rynku pracy posłużono się w pierwszej 
kolejności stopami przepływów do zatrudnienia i bierności zawodowej obliczonymi 
dla okresów sierpień 1994 – sierpień 1995 oraz sierpień 1996 – sierpień 1997. Zba-
dano również wpływ uczestnictwa w szkoleniach zawodowych i pracach interwen-

105 P. Kubiak, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, UŁ, Łódź 2005, s. 
116–160.
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cyjnych na czas trwania bezrobocia. W tym celu wykorzystano krzywe Kaplan-Me-
iera oraz model Coxa. W odniesieniu do prawdopodobieństwa odpływu z bezrobocia 
wyniki badań wskazały na występowanie pozytywnych efektów zatrudnieniowych 
szkoleń zawodowych, szczególnie wśród kobiet, a także dodatnie efekty prac inter-
wencyjnych, które są silniejsze w miarę pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. 
Na podstawie oceny wykorzystującej jako miarę sukcesu programu czas trwania 
bezrobocia autor stwierdził, że uczestnicy szkoleń zawodowych w porównaniu do 
pozostałych bezrobotnych szybciej odpływają z bezrobocia. Efekty te są tym lepsze, 
im krótszy jest okres pozostawania bez pracy przed szkoleniem. Rezultaty są także 
zróżnicowane w przekroju według płci. Badania wykazały, że szkolenia zawodowe 
bezrobotnych organizowane przez urzędy pracy są mniej efektywne niż te opłacane 
przez potencjalnych zainteresowanych i pracodawców.

Opisane powyżej badania efektywności dotyczą aktywnej polityki rynku pracy re-
alizowanej w Polsce w latach 90. Mało jest opracowań podejmujących problematykę 
skuteczności aktywnych programów zatrudnieniowych po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej, a więc w okresie obowiązywania Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Trzeba zauważyć, że instrumentarium aktywnej polityki 
rynku pracy zostało ostatnio w dużym stopniu zmodyfikowane i poszerzone o nowe 
formy aktywizacji.

Badania efektu netto aktywnych programów rynku pracy przeprowadzono rów-
nież na potrzeby ewaluacji ex-post komponentu regionalnego programu Phare 2001 
i 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich106. Phare był 
przedakcesyjnym programem bezzwrotnej pomocy finansowej z Unii Europejskiej, 
w ramach którego zrealizowano wiele projektów służących przeciwdziałaniu bez-
robociu, promowaniu przedsiębiorczości i podniesieniu jakości kapitału ludzkiego 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Edycje 2001 i 2002 obejmowały między 
innymi aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym szkolenia i poradnictwo 
zawodowe. Pomoc adresowana była do osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobo-
ciem.

Oceny efektu netto przeprowadzonych szkoleń dokonano osobno w każdym z 16 
województw na podstawie danych pochodzących z systemu ewidencji osób bezro-
botnych PULS. Analiza bazowała na podejściu quasi-eksperymentalnym (porówny-
wano położenie na rynku pracy po zakończeniu szkolenia dwóch grup: szkolonej 
i kontrolnej, czyli niepoddanej interwencji). W badaniu po raz pierwszy na polskim 
gruncie zastosowano metodę propensity	 score matching. Wyniki analizy potwier-
dziły pozytywny wpływ uczestnictwa bezrobotnych w szkoleniach na prawdopo-
dobieństwo znalezienia pracy. Efekty zatrudnieniowe były tym większe i trwalsze, 
im dłuższy czas upłynął od zakończenia programu. Dwa lata po szkoleniu szanse 

106 R. Konarski, M. Kotnarowski, Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-post, w: A. Haber 
(red.), op. cit., s. 183–209.
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uczestnika programu na znalezienie pracy zwiększały się o 29%. Niewątpliwie poza 
zastosowaną metodologią badania mocną stroną analizy jest jej regionalny wymiar. 
Szczególnie silne efekty netto odnotowano w województwach: lubelskim, małopol-
skim, dolnośląskim i podkarpackim. W tych regionach szanse na znalezienie pracy 
uczestników szkoleń zwiększały się nawet o 40%.

Efekty zatrudnieniowe poradnictwa zawodowego i szkoleń realizowanych w ra-
mach programu Phare badała również M. Maksim107. W analizie o charakterze nie-
eksperymentalnym, to znaczy koncentrującej się wyłącznie na bezrobotnych uczest-
niczących w aktywnych programach wykorzystano dane statystyczne zebrane w trak-
cie realizacji programu Phare 2001 w województwie kujawsko-pomorskim w latach 
2002–2003. Badana populacja obejmowała 1219 bezrobotnych, którzy ukończyli 
szkolenie zawodowe. Skuteczność kursów oceniona została na podstawie analizy 
nominalnych efektów zatrudnieniowych, jak i analizy ekonometrycznej. W tym celu 
obliczono stopy zatrudnienia i za pomocą modelu logitowego określono prawdopo-
dobieństwo podjęcia przez te osoby pracy. Wyniki analizy ekonometrycznej poka-
zały, że uczestnictwo w siedmiu spośród czternastu kierunków szkolenia wpływało 
istotnie statystycznie na prawdopodobieństwo podjęcia pracy. Najbardziej skuteczne 
okazały się kursy z zakresu obróbki drewna, usług gastronomicznych i budownictwa 
drogowego. Szkolenia te organizowane były na niewielką skalę pod konkretne po-
trzeby zgłaszane przez pracodawców. Badanie pozwoliło również określić profil bez-
robotnego cechującego się największymi szansami uzyskania pracy po przeszkole-
niu. Bezrobotny taki był mężczyzną w wieku od 30 do 39 lat, posiadał wykształcenie 
wyższe i mieszkał w powiecie rolniczo-przemysłowym. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy niemożliwe było oszacowanie efektu netto zrealizowanych szkoleń, 
ponieważ zabrakło punktu odniesienia w postaci grupy kontrolnej obejmującej bez-
robotnych o podobnych cechach, ale nie uczestniczących w szkoleniach. Wnioski 
z przeprowadzonych badań okazały się jednak cenne i pomocne dla publicznych 
służb zatrudnienia działających w opisywanym województwie, ponieważ nie doty-
czyły, jak w przypadku większości analiz, skali ogólnopolskiej, ale regionalnej.

Najbardziej aktualne wyniki badań skuteczności aktywnej polityki rynku pracy 
w Polsce można znaleźć w opracowaniu pt. Zatrudnienie w Polsce 2007 pod redak-
cją T. Bukowskiego108. Empiryczną podstawą analizy były dane gromadzone przez 
powiatowe urzędy pracy w systemie PULS oraz dane, które pozyskano za pomocą 
badania ankietowego, wykorzystującego technikę telefonicznych wywiadów kwe-
stionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI. Analizie poddano tradycyjne 
aktywne programy rynku pracy tj.: doradztwo i pośrednictwo pracy, szkolenia, sta-
że i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, wsparcie działalności gospodarczej 
oraz prace interwencyjne i roboty publiczne. Oszacowania efektu netto aktywnych 

107 M. Maksim, op. cit., s.161–194.
108 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, op. cit., s. 145–158.
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programów rynku pracy dokonano za pomocą analizy mikroekonometrycznej, tj. 
modelu logitowego przepływów z bezrobocia do zatrudnienia oraz metody propen-
sity	score matching.

Wyniki estymacji modeli logitowych wskazały, że uczestnictwo w szkoleniach, 
stażach czy przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy zwiększa prawdopodobień-
stwo podjęcia pracy niesubsydiowanej. Pozytywne efekty zatrudnieniowe generują 
również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Instrumenty subsydiowania 
zatrudnienia tj. prace interwencyjne i roboty publiczne są nieskuteczne w rozumieniu 
zwiększonych szans znalezienia pracy. Autorzy badań stwierdzają jednak, że efektyw-
nym działaniom aktywnej polityki rynku pracy towarzyszą znaczne efekty jałowego 
biegu i zbierania śmietanki. Oznacza to, że dość często poszczególne formy wsparcia 
trafiają do bezrobotnych o względnie lepszych perspektywach na rynku pracy, co 
świadczy o nie do końca prawidłowym adresowaniu aktywnej polityki rynku pracy. 
Trzeba dodać, że staże okazały się skuteczną formą wsparcia młodzieży o względnie 
niskich kwalifikacjach i jednocześnie nieskuteczną w sytuacji, gdy skierowane były 
do osób młodych legitymujących się wykształceniem pomaturalnym lub wyższym.

Zaskakująca jest natomiast ocena wpływu doradztwa zawodowego i pośrednictwa 
pracy na prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia. Jak pokazują wyniki badań, 
osoby zasięgające pomocy doradcy czy pośrednika miały znacznie mniejsze szanse 
na podjęcie pracy aniżeli osoby nie korzystające z tej formy wsparcia. Okazuje się, że 
bardziej efektywne jest samodzielne poszukiwanie zatrudnienia niż przez pośrednika 
pracy. Jak podkreślają autorzy opracowania wyniki wielu badań ewaluacyjnych reali-
zowanych w krajach Europy Zachodniej czy USA potwierdzają wysoką efektywność 
tego instrumentu. W Polsce prawdopodobnie zawodność tej formy pomocy należy 
tłumaczyć niskimi standardami usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy 
realizowanymi przez publiczne służby zatrudnienia (zbyt rzadki kontakt z doradcą, 
krótki czas wizyt, nieodpowiednia forma wizyty, słaba współpraca z pracodawcami). 
Świadczy to o ułomności polskiego systemu doradztwa i pośrednictwa. Krytycznie 
również oceniona została pomoc oferowana osobom długotrwale bezrobotnym, któ-
rym proponowano zazwyczaj uczestnictwo w pracach interwencyjnych lub robotach 
publicznych, a więc nieefektywnych działaniach aktywnej polityki rynku pracy.

Podsumowując, można stwierdzić, że większość badań mikroekonomicznych 
efektów aktywnej polityki rynku pracy przeprowadzono w formie analiz quasi-eks-
perymentalnych na podstawie danych BAEL lub SI PULS. Tylko dwa przedsięwzię-
cia badawcze miały charakter jakościowy. Prawie wszystkie prace badawcze doty-
czyły skali ogólnopolskiej, a zaledwie dwa regionalnej. Syntezę dotychczasowych 
dokonań w zakresie oceny aktywnych programów rynku pracy w Polsce na poziomie 
mikroekonomicznym prezentuje tab. 30. Zestawienie zawiera informacje o wykorzy-
stywanych w kolejnych badaniach danych, zastosowanych metodach i uzyskanych 
rezultatach.
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Tabela 30. Przegląd dotychczasowych badań w zakresie aktywnej polityki rynku 
pracy w Polsce (badania mikroekonomiczne) 

Autor Dane Metoda Przedmiot 
badania Rezultaty

G. Koptas 
(1995) 

Dane pierwotne 
zebrane na ob-
szarze 10 woje-
wództw, 554 oso-
by (tj. 37% próby 
założonej) 

Jakościowa, son-
daż z wykorzy-
staniem metody 
ankiety pocztowej

Szkolenia zawodo-
we w opinii bezro-
botnych

Szkolenia zawodowe in-
strumentem zwiększającym 
szanse powrotu do zatrud-
nienia, najbardziej efektyw-
ne dla mężczyzn w wieku 
25–29 z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym 
i wyższym

G. Koptas 
(1996) 

Dane pierwotne 
zebrane na ob-
szarze 10 woje-
wództw

Jakościowa, son-
daż z wykorzy-
staniem metody 
wywiadu skate-
goryzowanego

Szkolenia zawodo-
we bezrobotnych 
w opinii urzędów 
pracy i instytucji 
szkolących

Niskie zainteresowanie 
pracodawców udziałem 
w kształceniu bezrobotnych, 
pozytywne efekty szkolenia 
przed szkoleniem, pozy-
tywna ocena podmiotów 
szkolących angażujących 
się w proces poszukiwa-
nia pracy dla absolwentów 
kursów

P. Puhani, 
V. Steiner 

(1996) 

 Badanie modu-
łowe do BAEL pt. 
Efektywność po-
lityki rynku pracy 
–sierpień 1994

Quasi-ekspery-
mentalna, wielo-
mianowy model 
logitowy

Efektywność in-
strumentów aktyw-
nej polityki rynku 
pracy

Brak pozytywnego wpływu 
uczestnictwa w szkoleniach 
na sytuację bezrobotnych 
na rynku pracy, negatywne 
efekty prac interwencyjnych 
i robót publicznych, praw-
dopodobnie związane ze 
stygmatyzacją uczestniczą-
cych w nich bezrobotnych, 
niezbyt poprawne adreso-
wanie programów

Ch. O’Leary, 
P. Kołodziej-

czyk, 
Z. Olejni-

czak (1997) 

Zbiory danych 
jednostkowych 
zebrane w trakcie 
badań przeprowa-
dzonych w dwóch 
pierwszych kwar-
tałach 1997 roku 
na reprezentatyw-
nych krajowych 
próbkach osób, 
uczestniczących 
i nie uczestniczą-
cych uprzednio 
w aktywnych pro-
gramach

Quasi-ekspe-
rymentalna, 
probabilistyczne 
modele liniowe 
(modele interakcji 
z urzędami pra-
cy oszacowane 
KMNK) 

Efektywność ak-
tywnych progra-
mów zatrudnie-
niowych (szkoleń, 
prac interwencyj-
nych, robót pub-
licznych i samoza-
trudnienia) 

Wysoka efektywność pro-
gramów, z wyjątkiem robót 
publicznych, dla których wy-
nik był negatywny
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Autor Dane Metoda Przedmiot 
badania Rezultaty

P. Puhani 
(1998) 

BAEL oraz bada-
nie modułowe pt. 
Efektywność po-
lityki rynku pracy 
– sierpień 1996

Quasi-ekspery-
mentalna, me-
toda statystycz-
nego dopasowa-
nia, model prze-
trwania (duration 
model) 

Efekty zatrudnie-
niowe szkoleń 
bezrobotnych, 
uczestnictwo 
w szkoleniach, 
pracach interwen-
cyjnych, robotach 
publicznych a czas 
trwania bezrobocia

Pozytywne efekty szko-
leń zawodowych w postaci 
zwiększonego prawdo-
podobieństwa podjęcia 
pracy przez uczestniczą-
cych w nich bezrobotnych, 
pozytywny wpływ szkoleń 
na skrócenie czasu trwa-
nia bezrobocia zarówno 
w odniesieniu do mężczyzn 
jak i kobiet

J. Kluve, 
H.Leh-
mann, 

Ch. Schmid 
(2001) 

BAEL oraz bada-
nie modułowe pt. 
Efektywność po-
lityki rynku pracy 
– sierpień 1996

Quasi-ekspery-
mentalna, meto-
da dokładnego 
dopasowania 
wsparta metodą 
opartą na ocenie 
skłonności, meto-
da estymacji róż-
nicy w różnicach

Efekty zatrudnie-
niowe szkoleń 
zawodowych, prac 
interwencyjnych 
oraz robót publicz-
nych

Pozytywny wpływ szkoleń 
zawodowych na prawdo-
podobieństwo uzyskania 
zatrudnienia, negatywne 
efekty prac interwencyjnych 
i robót publicznych

M. 
Bednarski 

(2002) 

Dane pierwotne, 
zebrane na obsza-
rze 10 powiatów
(dobór celowy) 

Jakościowa, son-
daż z wykorzy-
staniem metody 
wywiadu ustruk-
turalizo-wanego, 
który przeprowa-
dzono z trzema 
kategoriami re-
spondentów
(urzędnikiem 
PUP odpowie-
dzialnym za 
szkolenia, przed-
stawicielem fir-
my edukacyjnej 
i bezrobotnym) 

Wpływ szkoleń 
zawodowych na 
mobilność siły 
roboczej w skali 
powiatu

Pozytywny wpływ szkoleń 
na mobilność międzygałę-
ziową, czy też zawodową 
w sytuacji dostosowania 
szkolenia do intelektual-
nych i emocjonalnych po-
trzeb szkolonych, mobil-
ność w znacznym stopniu 
uzależniona od motywacji, 
wykształcenia ogólnego 
i wieku, ograniczony wpływ 
szkoleń na mobilność prze-
strzenną bezrobotnych

P. Kubiak 
(2005) 

BAEL oraz bada-
nia modułowe pt. 
Efektywność poli-
tyki rynku pracy – 
sierpień 1994 oraz 
sierpień 1996

Quasi-ekspery-
mentalna, model 
logitowy, stopy 
przepływów, krzy-
we Kaplan-Meie-
ra, model Coxa

Adresowanie pro-
gramów, efekty za-
trudnieniowe szko-
leń zawodowych, 
robót publicznych 
i prac interwencyj-
nych, uczestnictwo 
w szkoleniach 
i pracach inter-
wencyjnych a czas 
trwania bezrobocia

Niezbyt poprawne adreso-
wanie programów, pozy-
tywne efekty zatrudnienio-
we szkoleń zawodowych, 
szczególnie wśród kobiet, 
dodatnie efekty prac inter-
wencyjnych, przeważnie 
silniejsze w miarę pogarsza-
jącej się sytuacji na rynku 
pracy, szybsze odpływy 
z bezrobocia uczestników 
szkoleń w stosunku do po-
zostałych bezrobotnych, 
efekty poszczególnych 
instrumentów uzależnione 
w dużej mierze od czasu 
trwania bezrobocia poprze-
dzającego uczestnictwo 
w programach



140

Autor Dane Metoda Przedmiot 
badania Rezultaty

R. Konarski
M. Kotna-

rowski 
(2007) 

Dane z systemu 
ewidencji osób 
bezrobotnych 
PULS z 16 wo-
jewództw, dobór 
losowy

Quasi-ekspery-
mentalna, me-
toda propensity 
score matching, 
metoda najbliż-
szego sąsiada 
(nearest neighbo-
ur) do selekcji 
grupy kontrolnej

Efekty zatrudnie-
niowe szkoleń 
i poradnictwa 
zawodowego 
zrealizowanych 
w ramach projektu 
Phare 2001 i 2002

Pozytywne efekty zatrud-
nieniowe szkoleń i poradni-
ctwa zawodowego, większe 
i trwalsze efekty w miarę 
upływu czasu od zakończe-
nia szkolenia, szczególnie 
silne efekty w południowych 
województwach Polski: lu-
belskim, małopolskim, dol-
nośląskim i podkarpackim

M. Maksim 
(2008) 

Dane statystyczne 
zebrane w trakcie 
realizacji progra-
mu Phare 2001 
w województwie 
kujawsko-pomor-
skim w latach 
2003–2004

Nieeksperymen-
talna, model logi-
towy przepływów 
dla bezrobotnych 
uczestniczących 
w szkoleniach za-
wodowych

Efekty zatrudnie-
niowe szkoleń za-
wodowych i porad-
nictwa zawodowe-
go zrealizowanych 
w ramach projektu 
Phare 2001 w wo-
jewództwie kujaw-
sko-pomorskim

Pozytywne efekty zatrud-
nieniowe szkoleń z zakresu 
obróbki drewna, budowni-
ctwa drogowego i usług ga-
stronomicznych, największe 
szanse na uzyskanie pracy 
po przeszkoleniu cechowały 
bezrobotnych płci męskiej, 
w wieku od 30 do 39 lat 
z powiatów rolniczo-prze-
mysłowych

J. Bielński
M. Bober,
M.Sarzal-

ska,
J. Zawis-

towski 
(2008) 

Dane z systemu 
ewidencji osób 
bezrobotnych 
PULS z lat 2006–
2007, uzupełnio-
ne o informacje 
uzyskane techniką 
telefonicznych wy-
wiadów westiona-
riuszowych wspo-
maganych kom-
puterowo (CATI), 
dobór losowy

Quasi-ekspery-
mentalna, model 
logitowy przepły-
wów, metoda pro-
pensity score ma-
tching, metoda 
kernel do selekcji 
grupy kontrolnej

Efekty zatrudnie-
niowe tradycyj-
nych aktywnych 
programów rynku 
pracy: pośred-
nictwa i doradztwa 
zawodowego, 
szkoleń, staży, 
przygotowania za-
wodowego w miej-
scu pracy, wspar-
cia działalności 
gospodarczej prac 
interwencyjnych 
i robót publicznych

Pozytywne efekty zatrud-
nieniowe szkoleń, staży, 
przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy, wsparcia 
działalności gospodarczej, 
negatywne efekty zatrud-
nieniowe prac interwencyj-
nych i robót publicznych, 
nieskuteczność pośred-
nictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wymienionych w tabeli pozycji literatury.
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Monika Wojdyło-Preisner 

ROZDZIAŁ VIII

WIELKA BRYTANIA

1. Sytuacja na rynku pracy

Dobra sytuacja na rynku pracy w Wielkiej Brytanii utrzymywała się do 2007 r. 
Brytyjska gospodarka rozwijała się wówczas w tempie od 2% do 4% w skali roku, 
a inflacja pozostawała na stosunkowo niskim poziomie. W latach 1996–2005 zarów-
no ogólna stopa bezrobocia, jak i stopa bezrobocia długotrwałego stale spadały, do 
poziomu nie obserwowanego od lat 70. Wskaźniki: zatrudnienia, zatrudnienia kobiet 
i zatrudnienia osób starszych osiągnęły poziom dużo wyższy niż zakładany w celach 
zatrudnieniowych Strategii Lizbońskiej. Jednakże nadal część osób pozostawała 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Wykres 23. Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach 1996–2009 (w %) 
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Źródło: OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, Paris 2010, s. 270.

Wzrost wskaźnika zatrudnienia spowodowany był głównie wzrostem zatrudnie-
nia kobiet, podczas gdy liczba pracujących mężczyzn malała. Dodatkowo duże oba-
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wy budził wysoki poziom bierności zawodowej pewnych grup społecznych – przede 
wszystkim osób młodych oraz samotnych rodziców. W Wielkiej Brytanii notuje się 
najwyższy udział 18-letnich mężczyzn, którzy nie wchodzą w skład siły roboczej, 
ani się nie uczą. Odsetek 22-letnich mężczyzn, z tej samej kategorii, jest drugi (po 
Włoszech) co do wielkości w Europie109.

Od 1979 r. w Wielkiej Brytanii obserwowany jest również ogólny wzrost nierów-
ności płac, szczególnie między młodszymi i starszymi pracownikami, między ko-
bietami a mężczyznami, a także między klasami społecznymi. Jest to spowodowane 
zarówno rosnącą rozpiętością płac, jak i znacznymi obniżkami wysokości zasiłków 
i emerytur.

Wykres 24. Wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik zatrudnienia kobiet i wskaźnik zatrud-
nienia osób w wieku 55–64 lata w Wielkiej Brytanii  
w latach 2005–2009 (w %) 
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Źródło: OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, Paris 2010, s. 271, 273, 
276; OECD, Employment Outlook 2009: Tackling the Jobs Crisis, Paris 2009, s. 257.

Jesienią 2008 r. pogłębił się kryzys na światowych rynkach finansowych. Do-
prowadził on do największej recesji od czasów II wojny światowej. Odbiło się to 
niekorzystnie na światowej gospodarce i rynkach pracy w krajach Unii Europej-
skiej. Boleśnie odczuwane są tam skutki kryzysu, który niweczy wzrost zatrudnienia 
osiągnięty od 2000 r. W obliczu ciągłego wzrostu liczby bezrobotnych konieczne jest 
ograniczanie społecznych skutków kryzysu i tworzenie warunków niezbędnych do 
szybkiego powrotu do pracy, gdy tylko sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie110.

Globalny kryzys gospodarczy dotknął także brytyjską gospodarkę i rynek pra-
cy. Stopa bezrobocia w okresie od grudnia 2007 r. do marca 2010 r. wzrosła o 2,8 

109 J. Kluve, D. Card, M. Ferig, M. Góra, L. Jacobi, P. Jensen, R. Leetmaa, L. Nima, E. Patacchini, S. Schaffner, 	
C. M. Schmidt, B. van der Klaauw, A. Weber, Active Labour Market Policies in Europe. Performance and Per-
spectives, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2007, s. 146.

110 European Commission, Employment in Europe 2009, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
Luxembourg 2009.
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punktu procentowego, do poziomu 7,9%111. Pogarszająca się sytuacja na brytyjskim 
rynku pracy dotknęła przede wszystkim osoby młode i o niskich kwalifikacjach112. 
W 2009 r. zatrudnienie w grupie osób w wieku 15–24 lata spadło o 8%, podczas gdy 
wśród pracowników powyżej 25. roku życia spadek ten był mniejszy niż 1%. Nawet 
przed recesją, 14% osób w wieku 15–24 lata (średnia dla krajów OECD – 11%) nie 
pracowało, ani nie uczyło się (jest to tzw. populacja NEET – ang. NEET population 
– neither in employment or in education or training population). Populacja NEET 
młodzieży istotnie wzrosła podczas kryzysu i znaczna jej część zagrożona jest wy-
kluczeniem społecznym. Ostatnie reformy (Education and Skills Bill i Flexible New 
Deal) mają pomóc tym osobom zdobyć odpowiednie kwalifikacje i bardziej efektyw-
nie wspierać w poszukiwaniach pracy113.

Mimo wyraźnego spadku PKB, wzrost poziomu bezrobocia w Wielkiej Brytanii 
jest znacznie mniejszy, niż można by było tego oczekiwać na podstawie doświadczeń 
historycznych. Podczas recesji w latach 1990–1991 stopa bezrobocia gwałtownie 
wzrosła mimo, że PKB obniżył się tylko o 1,4%. Jednym z powodów, dla których 
brytyjski rynek pracy tak dobrze przetrwał obecną recesję jest fakt, że dzisiejsi bezro-
botni są dużo lepiej przygotowani do aktywnego poszukiwania pracy niż bezrobotni 
z okresu poprzedniej recesji. Wynika to z postępującej poprawy strategii aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, na którą składa się: wsparcie dochodowe, wymagania do-
tyczące aktywnego poszukiwania pracy i skuteczne usługi świadczone przez służby 
zatrudnienia wspomagające powrót bezrobotnych do pracy. W październiku 2009 r. 
wprowadzono program Flexible New Deal (FND), w którym szczególny nacisk 
położono na wyrobienie wśród osób dopiero wchodzących do zasobu bezrobocia 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Analizy ekspertów z OECD sugerują, 
że postulowane w FND wykorzystanie prywatnych pośredników, dostarczających 
usługi w zakresie świadczenia pomocy w ponownym zatrudnieniu, prawdopodobnie 
przyczyni się do lepszego wykorzystania środków przeznaczanych na walkę z bez-
robociem114.

Wydatki na zwalczanie bezrobocia w Wielkiej Brytanii, liczone jako odsetek pro-
duktu krajowego brutto, należą do najniższych w Europie. W 2008 r. wynosiły zale-
dwie 0,49% PKB. Na środki aktywne przeznaczono 0,32% PKB, a pasywne – 0,16% 

111 Wzrost ten jest porównywalny do średniego wzrostu poziomu stopy bezrobocia we wszystkich krajach OECD. 
Zob. OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, Paris 2010.

112 W Komunikacie Komisji Europejskiej wydanym 23 listopada 2009 r., czytamy, że: w krajach unijnych „obec-
ny kryzys wywiera wyjątkowo niekorzystne skutki na niektóre grupy pracowników. Pracownicy zatrudnieni na 
umowy na czas określony lub tymczasowo wyjątkowo boleśnie odczuli skutki mniejszego zatrudnienia, nato-
miast wśród osób młodych odnotowano w ostatnich miesiącach rekordową stopę bezrobocia. Tendencje te uwy-
puklają potrzebę intensywniejszych działań na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz zmniejszenia segmentacji 
rynku pracy”. Komunikat Komisji Europejskiej, Kluczowe przesłania sprawozdania „Zatrudnienie w Europie”	
za rok 2009, Bruksela 23.11.2009, s. 4.

113 OECD, Employment Outlook 2010, op. cit.
114 Ibidem.
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(por. tab. 31). Wydaje się, że jest to potwierdzeniem tezy formułowanej przez eksper-
tów z Eurostatu, że nie ma istotnego związku między wydatkami na politykę rynku 
pracy, mierzonymi jako procent PKB, a poziomem bezrobocia115.

Tabela 31. Wydatki na politykę rynku pracy według klasyfikacji stosowanej przez 
Eurostat i OECD w Wielkiej Brytanii w 2008 r.

Kategorie programów Wydatki  
(% PKB) 

1. Usługi rynku pracy
Usługi dla klientów (informacja, wsparcie indywidualne) 
Pozostałe działania (administrowanie działaniami, administrowanie 
wsparciem, pozostałe usługi/działania) 

−
−

0,28

Działania polityki rynku pracy
2. Szkolenia (szkolenie instytucjonalne, szkolenia w miejscu pracy, 
szkolenia naprzemienne, specjalne wsparcie dla stażystów) 
3. Zamiana miejsca pracy i podział pracy (zamiana miejsca pracy, podział 
pracy) 
4. Wspieranie zatrudniania (zachęty do pozyskiwania nowych 
pracowników – stałe lub czasowe, zachęty do utrzymywania zatrudnienia) 
5. Zatrudnienie subsydiowane i rehabilitacja
6. Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy
7. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

0,02

-

0,01
0,01
0,01

.
Wsparcie polityki rynku pracy

8. Zapewnienie utrzymania dochodów osób nie pracujących
Pełne zasiłki dla bezrobotnych (ubezpieczenie od bezrobocia, 
Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia) 
Częściowe zasiłki dla bezrobotnych
Zasiłki dla bezrobotnych związane z pracą w niepełnym wymiarze 
czasu
Odprawy z tytułu redukcji zatrudnienia
Odprawy z tytułu upadłości zakładu pracy

9. Wcześniejsze emerytury
Warunkowa (pełna, częściowa) 
Bezwarunkowa (pełna, częściowa) 

−

−
−

−
−

−
−

0,16

.

Razem (1–9) 
z tego:
Środki aktywne (1–7) 
z tego: kategorie (2–7) 
Środki pasywne (8–9) 

0,49

0,32
0,05
0,16

Źródło: opracowanie własne na podstawie: European Communities, Labour Market Policy Databa-
se, Methodology Revision of June 2006, 2006, cyt. za: J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, 
J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bukowski (red.), Zatrud-
nienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2008, 
s. 117; OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, 2010, s. 304.

W czerwcu 2010 r. w Wielkiej Brytanii przedstawiono założenia nowego budże-

115 A. Melis, Expenditure on Labour Market Policies in 2004, „Eurostat Statistics in Focus. Population and social 
conditions” 2006, nr 12, s. 2.
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tu. Znalazły się w nim środki na usprawnienie procesu dopasowań między osobami 
poszukującymi pracy a wolnymi miejscami pracy. Także reforma systemu zasiłków 
i obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne ma uczynić pracę bar-
dziej atrakcyjną, nawet dla osób o niskich zarobkach. Mimo tych działań brytyjskie 
służby zatrudnienia znajdują się w trudnej sytuacji. Podczas gdy liczba osób poszu-
kujących pracy zarejestrowanych w lokalnych biurach pracy w latach 2007–2009 
wzrosła o ponad 75%, to liczba pracowników tych biur zwiększyła się o mniej niż 
5%. Dodatkowo znaczny deficyt budżetowy wymusza skupianie się wyłącznie na 
programach opłacalnych i adresowaniu działań przede wszystkim do grup w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy. W tej sytuacji rozważa się zakończenie finansowania 
z budżetu dwóch programów kryzysowych: Future Job Fund i Six Month Offer.

2. Instytucje rynku pracy

Brytyjski system przeciwdziałania bezrobociu i zmniejszania jego rozmiarów 
podporządkowany jest zasadzie, że praca jest najlepszą formą opiekuńczości ze stro-
ny państwa (welfare to work). Głównym celem realizowanej polityki rynku pracy 
(LMP) jest możliwie najszybsza aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także uniezależnienie tych osób od pomocy społecznej. Stosowane in-
strumenty rynku pracy zakładają zindywidualizowane podejście do bezrobotnego. 
Naczelną cechą LMP jest motywowanie bezrobotnych do poszukiwania i podjęcia 
pracy poprzez odwoływanie się do ich poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby 
bycia aktywnym na rynku pracy. Jednocześnie stosuje się instrumenty o charakterze 
karnym, a poziom dostępnych zasiłków jest niski. Dzięki takiemu podejściu, do po-
mocy społecznej dostęp mają jedynie osoby, które odeszły od postawy roszczenio-
wej116. 

Organem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki rynku pracy w Wielkiej Bry-
tanii na szczeblu centralnym jest Ministerstwo Pracy i Emerytur (Department for 
Work and Pensions)117. Podlegają mu publiczne służby zatrudnienia (Employment 
Service), na które składa się ogólnokrajowa sieć ponad 1100 lokalnych biur pracy 
Jobcentre Plus. Za część zadań związanych ze szkoleniami zawodowymi odpowia-
da Ministerstwo Edukacji i Umiejętności (Department of Education and Skills)118. 
Specyficzny ustrój terytorialny powoduje, że poszczególne państwa tworzące Wiel-
ką Brytanię zachowują samodzielność, także w kwestii kształtowania polityki rynku 

116 M. Fedorczuk, K. Bojadżijewa-Wesołowska, Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stoso-
wanych w Wielkiej Brytanii, w: P. Błędowski (red)., Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących 
podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, MPiPS, Warszawa 
2008, s. 31–32.  

117 Department for Work and Pensions, http://www.dwp.gov.uk
118 M. Fedorczuk, K. Bojadżijewa-Wesołowska, op. cit., s. 32.  
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pracy. Dzięki temu, w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej stosuje się odmienne 
instrumenty rynku pracy. Przykładem może być program Individual Learning Acco-
unt (ILA)119, który wcześniej realizowany był w cały kraju, a obecnie funkcjonuje 
jedynie w Szkocji.

Do 2001 r., system zasiłków dla bezrobotnych i opieki społecznej podzielony był 
między różne instytucje, a Jobcentre zajmowały się wyłącznie poszukującymi pracy. 
Od tego czasu następowało stopniowe zbliżenie Jobcentre i ośrodków pomocy spo-
łecznej. Doprowadziło to do powstania lokalnych biur pracy Jobcentre Plus, oferują-
cych zarówno pomoc w znalezieniu zatrudnienia, jak i system zasiłków opieki spo-
łecznej. Celem tej reorganizacji było wprowadzenie zasad i praw, które łączą otrzy-
mywanie zasiłków z pewnymi obowiązkami, których wypełnienie jest warunkiem 
otrzymania zasiłku przez bezrobotnego. Biura Jobcentre Plus współpracują także 
z władzami lokalnymi i administracją rządową w celu wykrywania i zapobiegania 
oszustwom zasiłkowym. W ramach swoich działań Jobcentre Plus oferują120: pomoc 
osobistego doradcy, dostęp do programów w ramach New Deal, pomoc w uzyskaniu 
dostępu do szkoleń i zdobywaniu doświadczenia zawodowego, a także możliwość 
zorganizowania opieki nad dziećmi w trakcie uczestnictwa osoby poszukującej pracy 
w działaniach aktywizacyjnych.

Funkcjonowanie Jobcentre Plus jest urzeczywistnieniem idei stworzenia jednostek 
administracji publicznej zorientowanych na relacje usługodawca – klient. W więk-
szości biur osoba poszukująca pracy ma bezpośredni kontakt z pracownikiem socjal-
nym, który oferuje szybką i fachową pomoc. Nowoczesny wystrój wnętrz placówek 
Jobcentre Plus i ich doskonałe wyposażenie (np. w pomoce multimedialne przydatne 
podczas wyszukiwania ofert pracy) powoduje, że przypominają one bardziej firmy 
komercyjne niż jednostki administracyjne. Jednym z udogodnień oferowanych przez 
Jobcentre Plus jest Jobseeker Direct Telephone – telefoniczny serwis dla osób po-
szukujących pracy. Dzięki niemu, w ciągu pierwszych dwóch lat istnienia Jobcentre 
Plus pracę znalazło 160 tys. osób. W trakcie pierwszych lat działania Jobcentre Plus	
stworzył także usługę rapid response. W jej ramach wspierani są zarówno pracowni-
cy, jak i pracodawcy, podczas przeprowadzania zwolnień grupowych121.

W porównaniu do większości krajów europejskich, instytucje rynku pracy 
w Wielkiej Brytanii są zorientowane rynkowo. Poziom zabezpieczenia zatrudnienia 
jest niski – minimalny okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi od jednego do 
dwunastu tygodni, w zależności od okresu zatrudnienia (w praktyce wielu pracodaw-
ców określa dłuższy okres, niż ten wynikający z regulacji prawnych). W latach 80., 
związki zawodowe i organizacje pracodawców straciły większość swoich wpływów 

119 Program ten umożliwia bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
120 J. Kluve, D. Card, M. Ferig, M. Góra, L. Jacobi, P. Jensen, R. Leetmaa, L. Nima, E. Patacchini, S. Schaffner, C. 

M. Schmidt, B. van der Klaauw, A. Weber, op. cit., s. 148.
121 M. Fedorczuk, K. Bojadżijewa-Wesołowska, op. cit., s. 33.  
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w negocjacjach płacowych. Obecnie dominują elastyczne systemy wynagrodzeń, 
które lepiej dopasowują się do zmieniających się warunków panujących na rynku 
pracy. Udział umów zbiorowych spadł z 75% w 1980 r., do poziomu poniżej 40% 
obecnie. 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w Wielkiej Brytanii znacznie obniżono wyso-
kość dostępnych zasiłków, wprowadzając jednocześnie sankcje dla osób które je po-
bierają, w celu zmuszenia ich do aktywnego poszukiwania pracy. W 1986 r. wprowa-
dzono program Restart z obowiązkowymi wywiadami bezrobotnych z pracownikami 
służb zatrudnienia, które były warunkiem otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych 
pozostających bez pracy dłużej niż sześć miesięcy. Program ten łączył doradztwo 
i stosowanie środków przymusu niezbędnych do kwalifikowania do zasiłków dla 
bezrobotnych. Od 1997 r. funkcjonuje w Wielkiej Brytanii kilka typów programów 
New Deal. 

Ważną rolę w brytyjskiej polityce zatrudnienia odgrywa system podatkowy, któ-
ry zachęca do podejmowania pracy. Fiskalne zachęty, które czynią pracę opłacalną 
(make work pay), zawierają m.in.122: regulacje dotyczące poziomu płacy minimalnej, 
zwolnienia z płacenia social security payments dla osób o niskich dochodach, system 
podatku dochodowego faworyzujący osoby o niskich dochodach, dodatki dla osób 
opiekujących się dziećmi, a także różne formy zwolnienia z podatku dla gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Te środki nie mogą być jednak rozpatrywane jako 
element aktywnej polityki rynku pracy, mimo, że działają przez ten sam mechanizm 
jak np. subsydiowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym123.

3. Środki aktywnej polityki rynku pracy

Aktywna polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii jest w szczególności powią-
zana z programem New Deal, który początkowo dotyczył wyłącznie bezrobotnych 
w wieku do 25 lat, a obecnie obejmuje124:

osoby między 18 a 24 rokiem życia, które zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych 
(New Deal for Young People – NDYP),
bezrobotnych powyżej 25 roku życie pozostających bez pracy powyżej dwóch lat 
(New Deal 25+),

122 J. Kluve, D. Card, M. Ferig, M. Góra, L. Jacobi, P. Jensen, R. Leetmaa, L. Nima, E. Patacchini, S. Schaffner, C. 
M. Schmidt, B. van der Klaauw, A. Weber, op. cit., s. 148.

123 R. Blundell, C. Meghir, Active Labour Market Policy vs. Employment Tax Credits: Lessons from Recent UK 
Reforms, „Swedish Economic Policy Review” 2001, nr 8, s. 239–266; J. Kluve, D. Card, M. Ferig, M. Góra, L. 
Jacobi, P. Jensen, R. Leetmaa, L. Nima, E. Patacchini, S. Schaffner, C. M. Schmidt, B. van der Klaauw, A. Weber, 
op. cit. s. 148.  

124 European Commission, Study on Early Identification of High Risk Unemployed; Final Report and Annex Report 
I, DG Employment and Social Affairs, 2001, s. 120.

−

−
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osoby samotnie wychowujące dzieci (New Deal for Lone Parents),
osoby niepełnosprawne (New Deal for Disabled),
partnerów osób zgłaszających się po zasiłek dla bezrobotnych (New Deal for 
Partners),
osoby w wieku powyżej 50 lat (New Deal 50+).
New Deal zezwala na interwencję w przypadku osób młodych po upływie sześ-

ciu miesięcy trwania bezrobocia, natomiast u pozostałych osób dopiero po dwóch 
latach125. W Wielkiej Brytanii trudno zatem mówić o wczesnej interwencji na rynku 
pracy. Procedurę jaką przechodzą osoby bezrobotne wchodzące do zasobu bezrobo-
cia przedstawiono na schemacie 2.

Schemat 2. Etapy bezrobocia w Wielkiej Brytanii

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������
������������
����������
����������
��������������������������
���������������
�������

�����������
�����������
�������
�������������
��������������
����������

�����������
������������
���������������������������
��������������
�����������
�������������������
�������������

���
���������
������������
��������

���
�����������
������������

����������
�����
����������

���
�����������
���������
������������
��������

�

�����������

Źródło: European Commission, Study on Early Identification of High Risk Unemployed; Final Report 
and Annex Report I, DG Employment and Social Affairs, 2001, s. 121.

W trakcie pierwszych czterech dni trwania bezrobocia osoba, która straciła pra-
cę, zgłasza się do Jobcentre Plus na New Jobseeker Interview. Specjalnie przeszko-
leni doradcy pomagają bezrobotnemu w dopełnieniu formalności niezbędnych do 
otrzymania zasiłku dla bezrobotnych (nazywanego Jobseeker’s Allowance – JSA126). 
Informują go także o formach przysługującej mu pomocy oraz omawiają metody 

125 N. Fraser, What is the Most Effective Way of Targeting Labour Market Programmes on Clients?, artykuł na kon-
ferencję „Best practice in the evaluation of labour market programmes for vulnerable groups”, Brussels, October 
22–23, Belgium 2004, s. 3.

126 Funkcjonują dwa typy zasiłków JSA: opierający się na składkach i nie bazujący na nich. Pierwszy wypłacany jest 
przez 6 miesięcy osobom, które wcześniej płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. Drugi dostępny jest dla 
osób nie uprawnionych do otrzymywania pierwszego i dla osób, których potrzeby nie są zaspokajane przez zasi-
łek oparty na składkach. Otrzymanie zasiłku nie bazującego na składkach automatycznie uprawnia do ubiegania 
się o inne rodzaje zasiłków (np. zasiłek mieszkaniowy). Aby otrzymać zasiłek trzeba spełniać kilka warunków: 
mieć poniżej 60 lat, być zdolnym do pracy i jej aktywnie poszukiwać, nie można też występować o wsparcie 
dochodowe. Zob. J. Kluve, D. Card, M. Ferig, M. Góra, L. Jacobi, P. Jensen, R. Leetmaa, L. Nima, E. Patacchini, 
S. Schaffner, C. M. Schmidt, B. van der Klaauw, A. Weber, op. cit. s. 148.

−
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znalezienia pracy. Podpisywany jest wówczas Jobseeker’s Agreement127, w którym 
bezrobotny zobowiązuje się do stawiennictwa w lokalnym biurze pracy co czterna-
ście dni128. W trakcie tych wizyt przeprowadzany jest zawsze krótki wywiad w celu 
sprawdzenia postępów bezrobotnego w samodzielnym poszukiwaniu pracy. 

Po upływie trzech miesięcy około 60% bezrobotnych znajduje zatrudnienie129. 
W kolejnych miesiącach osoby nadal pozostające bez pracy regularnie spotykają się 
z doradcami, którzy pomagają im w wypełnianiu podań o pracę, doradzają w jaki 
sposób zachowywać się na rozmowach kwalifikacyjnych oraz oferują środki pienięż-
ne na sfinansowanie podróży do zakładów pracy mieszczących się poza terenem za-
mieszkania bezrobotnego.

Po sześciu miesiącach od momentu rejestracji zatrudnienie znajduje 78% bezro-
botnych. Na tym etapie osobom nadal pozostającym bez pracy proponuje się m.in. 
zatrudnienie na okres próbny u potencjalnego pracodawcy czy wsparcie w założeniu 
i prowadzeniu własnej firmy.

Po roku 91%, a po 18 miesiącach 95% bezrobotnych znajduje pracę. Z pozosta-
łymi doradcy przeprowadzają natomiast Jobfinder Plus Interview, w trakcie którego 
radzą bezrobotnemu m.in. jak napisać dobre CV i list motywacyjny, skompletować 
dokumenty niezbędne do znalezienia pracy czy uaktualnić umiejętności zawodowe. 
Na podstawie oceny własnej doradcy, część osób bezrobotnych powyżej 25. roku 
życia może też zostać skierowana do programów New Deal.

Po upływie dwóch lat od momentu rejestracji osoby nadal pozostające bez pracy 
(około 2%) wzywane są na Restart Interview. Oferuje się im udział w szkoleniach 
podnoszących zatrudnialność oraz całej gamie programów dostępnych w ramach 
New Deal.

Obecnie kluczową rolę w brytyjskim systemie aktywnej polityki rynku pracy od-
grywa program New Deal for Young People. Jest to największy, zarówno pod wzglę-
dem liczby uczestników, jak i nakładów finansowych, aktywny program rynku pracy 
w Wielkiej Brytanii. W latach 1998–2005 skorzystało z niego ponad milion osób130. 

127 Jest on niezbędny do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych i określa sposoby poszukiwania pracy przez danego 
bezrobotnego i uzgodnione restrykcje. Jeśli ktoś nie podejmie zaoferowanej pracy, która spełnia jego oczekiwa-
nia zawarte w Jobseeker’s Agreement, wówczas może zostać pozbawiony zasiłku JSA. Zob. J. Kluve, D. Card, 
M. Ferig, M. Góra, L. Jacobi, P. Jensen, R. Leetmaa, L. Nima, E. Patacchini, S. Schaffner, C. M. Schmidt, B. van 
der Klaauw, A. Weber, op. cit. s. 148.

128 K. Walton, Customer Segmentation in Jobcentre Plus, komentarz do prezentacji przedstawionej na konferencji 
„EU–Profiling Seminar. Development of Profiling Instruments as Tools within the Preventive Approach to LTU”, 
Nürnberg, January 12–14, Germany 2005, s. 2.

129 Jest to średnia dla całej Wielkiej Brytanii. Udział bezrobotnych znajdujących pracę w stosunkowo krótkim okre-
sie różni się znacznie w poszczególnych regionach kraju, np. w rejonie Coventry wynosi zaledwie 25%. B. Wells, 
From Restart to the New Deal in the UK, w: OECD, Labour Market Policies and the Public Employment Service, 
Prague Conference July 2000, OECD 2001.

130 R. Riley, S.  Kirby, P. Meadows, J. van de Ven, R. Barrell,  Evaluation of the macroeconomic impact of Jobcentre 
Plus and Jobseeker’s Allowance New Deals: a feasibility study, Department for Work and Pensions, Research 
Report 2007, No 433.
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Udział w NDYP jest przymusowy dla bezrobotnych chcących otrzymywać zasiłki, 
a celem programu jest pomoc w powrocie do zatrudnienia młodzieży pozostającej 
bez pracy przez co najmniej pół roku131. 

Po upływie sześciomiesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych mło-
dzież pozostająca bez pracy132 przechodzi przez następujące etapy programu NDYP 
(por. schemat 3).

Etap pierwszy – Gateway – trwa maksymalnie cztery miesiące133 i składa się prze-
de wszystkim z pośrednictwa pracy i krótkich szkoleń (np. w zakresie doskonalenia 
umiejętności szukania pracy i autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych). 
Polega na intensywnym poszukiwaniu pracy, z pomocą i pod kierownictwem dorad-
cy („mentora”) z Jobcentre Plus, który wspomaga bezrobotnego w poszukiwaniach 
i promuje pozytywną postawę wobec edukacji i pracy. Bezrobotny musi spotykać 
się z mentorem przynajmniej raz na dwa tygodnie. Podczas tego etapu bezrobotny, 
wraz z doradcą, przygotowuje indywidualny plan działania w celu zdobycia pracy. 
Identyfikowane są także problemy, które mogą utrudniać funkcjonowanie bezrobot-
nego na rynku pracy (np. narkomania, alkoholizm, bezdomność). Osoby, u których je 
zaobserwowano, obejmowane są szczególną opieką. 

Etap drugi (Option) trwa zwykle od sześciu do dwunastu miesięcy i oferuje bez-
robotnemu następujące możliwości (opcje)134:

subsydiowane zatrudnienie lub pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospo-
darczej (Youth Enterprise Initiative),
pracę w służbach środowiskowych (Environmental Task Force)135	 (uczestnik 

131 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, w: M. Bu-
kowski (red.), op. cit., s. 129.

132 Przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do programu NDYP mogą 
przystąpić osoby z grup podwyższonego ryzyka, np. osoby tracące pracę w wyniku zwolnień grupowych, byli 
żołnierze, osoby zwalniane z zakładów karnych, samotnie wychowujący dzieci, osoby, dla których język an-
gielski nie jest językiem ojczystym, osoby bez podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia. Zob. M. 
Fedorczuk, K. Bojadżijewa-Wesołowska, op. cit., s. 38.   

133 Jednak w praktyce jest niekiedy wydłużany.
134 J. van Reenen, Active Labor Market Policies and the British New Deal for the Young Unemployed in Context, w: 

D. Card, R. Blundell, R. B. Freeman (red.), Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British Econo-
mic Reforms, 1980–2000, National Bureau of Economic Research, Chicago 2004, s. 474.

135 Ibidem; Pomysłodawcą pracy w służbach środowiskowych jest Departament Środowiska, Transportu i Regionów 
(Department for the Environment, Transport and the Regions – DETR), który zajmuje się także oceną projektów 
pod kątem ich zgodności z bieżącą polityką rządu w zakresie ochrony środowiska. Głównym celem tej opcji jest 
zwiększenie zatrudnialności młodzieży. Jest on osiągany dzięki wykształceniu u młodych osób nawyków i umie-
jętności potrzebnych w pracy. Umiejętności te są zdobywane przy pracy na rzecz poprawy stanu środowiska na-
turalnego. W ramach pracy w służbach środowiskowych bezrobotni odbywają obowiązkowe szkolenie, którego 
celem jest poprawa ich kwalifikacji zawodowych, a także oferowana jest im pomoc w znalezieniu pracy. Wystę-
pują dwa warianty tej opcji: praca odpłatna i nieodpłatna. W ramach wariantu pierwszego pracodawca otrzymuje 
jednorazowy grant od każdej zatrudnionej osoby i określoną tygodniową kwotę. Wszystkie te środki musi przeka-
zać zatrudnionemu bezrobotnemu jako wynagrodzenie. Natomiast zyskiem pracodawcy jest pozyskanie prawie 
bezpłatnej siły roboczej. Bezrobotni, którzy zostali skierowani do pracy nieodpłatnej, otrzymują tzw. zapomogę 
na dokształcanie (training allowance) w wysokości zasiłku JSA oraz dodatkowy grant (New Deal Grant). Bez 

−

−
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otrzymuje wówczas świadczenie w wysokości przynajmniej zasiłku dla bezrobot-
nych),
pracę w sektorze non-profit – wolontariat (uczestnik otrzymuje wówczas świad-
czenie w wysokości przynajmniej zasiłku dla bezrobotnych),
edukację lub szkolenia w pełnym wymiarze (uczestnik otrzymuje świadczenie 
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych).
Bezrobotny, z pomocą mentora, zobowiązany jest do wyboru jednej z czterech 

wymienionych wyżej możliwości. Po podjęciu decyzji może jeszcze skorzystać 
z kilkudniowego okresu próbnego w danej opcji. Możliwe jest także prowadzenie 
rozmów z potencjalnymi pracodawcami oraz wizyty w firmach i instytucjach, orga-
nizujących poszczególne opcje. Osoby, które skorzystały z trzech pierwszych opcji, 
kierowane są przez pracodawców na szkolenia w wymiarze co najmniej jednego dnia 
w ciągu tygodnia. Celem szkoleń jest uzyskanie formalnie potwierdzonych umie-
jętności i kwalifikacji. Bezrobotni, którzy odmówią uczestnictwa w dostępnych op-
cjach tracą prawo do zasiłku oraz status osoby bezrobotnej, co jest równoznaczne 
z przejściem do zasobu biernych zawodowo. 

Udział w trzecim etapie – Follow through – oferowany jest bezrobotnym, którym 
nie udało się znaleźć pracy w czasie poprzednich faz programu. Część ta jest podob-
na do Gateway, z tym że trwa maksymalnie 13 tygodni.

Schemat 3. Przepływy w ramach programu New Deal for Young People
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(red.), Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British Economic Reforms, 
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względu na wybrany wariant pracy w służbach środowiskowych bezrobotny powinien otrzymać kwotę wyższą 
niż otrzymywany wcześniej zasiłek JSA. Ponadto może liczyć na zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania 
do miejsca pracy. Por.: T. Wiśniewski, „New Deal for 18–24 year olds” element brytyjskiego narodowego planu 
działania w zakresie walki z bezrobociem ludzi młodych, „Rynek Pracy” 2003, nr 3, s. 57–58.
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W ostatnim miesiącu uczestnictwa w programie, bezrobotni muszą spotkać się 
z własnymi doradcami, aby określić możliwości i szanse otrzymania pracy niesub-
sydiowanej. Gdy nie ma takiej możliwości, bezrobotny może ubiegać się o kolejny 
zasiłek JSA, przyznawany na okres 6 miesięcy. Jeśli w trakcie jego pobierania dana 
osoba nie znajdzie zatrudnienia, to ponownie zostanie skierowana do uczestnictwa 
w kolejnych etapach NDYP. Istnieją zatem tylko dwie możliwości opuszczenia pro-
gramu New Deal – poprzez znalezienie niesubsydiowanego zatrudnienia lub rezyg-
nację z zasiłku JSA.

Pozostałe programy w ramach New Deal skonstruowane są na podobnej zasadzie 
co NDYP. Udział w New Deal 25+ jest obowiązkowy dla osób pobierających zasiłek 
JSA przez co najmniej 18 z ostatnich 21 miesięcy. Osoby te uczestniczą w corocznej 
rozmowie z pracownikiem Jobcentre Plus. New Deal for Lone Parents, wprowadzo-
ny w październiku 1998 r., jest skierowany przede wszystkim do samotnych rodzi-
ców otrzymujących zasiłek dla osób o niskich dochodach. Mogą w nim uczestniczyć 
także inni rodzice wychowujący samotnie dzieci do 16. roku życia, którzy jedno-
cześnie nie pracują lub pracują krócej niż 16 godzin tygodniowo. W odróżnieniu do 
NDYP i New Deal 25+ udział w tym programie jest dobrowolny. Osoby otrzymujące 
zasiłek dla niepełnosprawnych mogą skorzystać z programu New	Deal for Disab-
led, którego celem jest podniesienie szans zawodowych tej grupy bezrobotnych. New 
Deal for Partners skierowany jest do partnerów osób bezrobotnych. Natomiast New 
Deal 50+ przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy w wieku powyżej 50 lat. 
Udział w tym programie jest dobrowolny, a przystąpić do niego może każdy bezro-
botny 50+, który pobiera zasiłek JSA nie krócej niż 6 miesięcy. Osoby, które znaj-
dą pracę po zakończeniu uczestnictwa w programie, uprawnione są do skorzystania 
z	training grant – dofinansowania szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. 
New Deal 50+ jest bardzo dobrze oceniany przez pracodawców, ponieważ umożli-
wia im znalezienie pracowników o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu 
zawodowym.

4. Ewaluacja programów zatrudnienia

Ponieważ aktywna polityka rynku pracy nie odgrywa w Wielkiej Brytanii znaczą-
cej roli, dostępnych jest niewiele badań ewaluacyjnych prowadzonych w jej ramach 
programów. Kilka opracowań dotyczy oceny efektów netto na poziomie makroe-
konomicznym (oceny efektów zagregowanych). Wykorzystując modele szeregów 
czasowych eksperci z brytyjskich służb zatrudnienia oszacowali, że zmiana zasad 
przyznawania zasiłku JSA zmniejszyła liczbę osób ubiegających się o nie o około 
15–20 tys.136. Znaczne pozytywne efekty programu Restart zostały udowodnione 

136 K. Sweeney, D. McMahon, The effects of Job Seekers’ Allowance on the claimant count, „Labour Market Trends” 
1998, s. 195–202.
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przez M. J. Dicksa i N. Hatcha137 i R. Disney’a i in.138. Natomiast R. Riley i G. Yo-
ung139 udowodnili umiarkowany efekt New Deal for Young People w postaci około 
28 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Ocena efektów netto brytyjskich programów zatrudnieniowych na poziomie 
mikroekonomicznym jest szczególnie trudna z uwagi na obowiązkowy charakter 
uczestnictwa w nich pewnych grup bezrobotnych. Stwarza to znaczne problemy 
przy konstrukcji grupy kontrolnej. W rozwiązaniu tej kwestii pomocny okazał się 
eksperyment przeprowadzony w 1989 r., dzięki któremu udało się zaobserwować 
efekty programu Restart z perspektywy mikroekonomicznej. Z grupy liczącej około 
9 tys. bezrobotnych pozostających bez pracy przez sześć miesięcy losowo wyło-
niono grupę kontrolną liczącą 582 osoby, które poproszono o nieuczestniczenie 
w wywiadach Restart w zwykłym czasie, lecz z półrocznym opóźnieniem. Następ-
nie w obu grupach przeprowadzono badania sondażowe, których wyniki połączono 
z danymi administracyjnymi o bezrobotnych przy wykorzystaniu indywidualnych 
numerów ubezpieczenia społecznego. Bazując na uzyskanych wynikach P. Dolton 
i D. O’Neil140 pokazali, że czas trwania bezrobocia osób z grupy kontrolnej jest 
o miesiąc dłuższy niż w przypadku uczestników programu Restart. Wykorzystując 
model konkurencyjnego ryzyka (competing risk model) dowiedli oni, że silniejsze 
efekty programu pochodzą z przepływów bezrobotnych do pracy niż do szkoleń 
i zaprzestania uczestnictwa. Efekt przejścia do zatrudnienia wywołany jest zarówno 
przez wzrost napływu ofert pracy, jak i powodowanie, że uczestnicy programu są 
bardziej skłonni do akceptowania otrzymanej oferty pracy. Dalsze studia ewaluacyj-
ne dotyczyły występowania długofalowych efektów losowego opóźnienia wywia-
dów Restart141. Dowiedziono, że pięć lat po ukończeniu wstępnych wywiadów stopa 
bezrobocia wśród uczestników programu kształtowała się na poziomie o 6 punktów 
procentowych niższym, niż wśród osób z grupy kontrolnej. Zbadano także kanały 
działania Restart i okazało się, że komponent „sankcji” generuje pozytywne efekty 
w krótkim okresie, natomiast pomoc okazana przez doradcę w trakcie wywiadów 
jest ważna przy pozytywnych długookresowych efektach.

137 M. J. Dicks, N. Hatch, The relationship between employment and unemployment, Bank of England Discussion 
Paper 1998, nr 39.

138 R. Disney, L. Bellmann, A. Carruth, W. Franz, R. Jackman, R. Layard, H. Lehmann, J. Philpott, Helping the 
Unemployed. Active Labour Market Policies in Britain and Germany, Anglo-German Foundation, London 
1991.

139 R. Riley, G. Young, Does welfare–to–work policy increase employment? Evidence from the UK New Deal for 
Young Unemployed, National Institute for Economic and Social Research Working Paper 2001, nr 183; R. Riley, 
G. Young, The macroeconomic impact of New Deal for Young People, National Institute for Economic and Social 
Research Working Paper 2001, nr 185.

140 P. Dolton, D. O’Neil, The Impact of Restart on Reservation Wages and Long-Term Unemployment, „Oxford Bul-
letin of Economic and Statistics” 1995, nr 57, s. 451–470; P. Dolton, D. O’Neil, Unemployment duration and the 
Restart effect: Some experimental evidence, „Economic Journal” 1996, nr 106, s. 387–400.

141 P. Dolton, D. O’Neil, The Long-Run Effects of Unemployment Monitoring and Work Search Programmes, „Jour-
nal of Labour Economics” 2002, Vol. 20, nr 2.
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Pewnym ułatwieniem w tworzeniu grup kontrolnych jest także pilotażowy cha-
rakter wprowadzanych programów zatrudnieniowych. Programy te, zanim zostaną 
wykorzystane w całym kraju, najpierw testowane są w kilku regionach Wielkiej 
Brytanii. Wykorzystał to J. van Reenen142, który przeprowadził studia ewaluacyjne 
pierwszego etapu New Deal for Young People – Gateway. Porównywał on sytuację 
bezrobotnych z terenów na których testowano program z sytuacją bezrobotnych z po-
zostałych terenów. Dodatkowo skonstruował grupę kontrolną, składającą się z bezro-
botnych w wieku 25–30 lat, którzy nie mogli skorzystać z NDYP z powodu wieku. 
W przeprowadzonych badaniach skupiono się na mężczyznach, ponieważ stanowią 
oni trzy czwarte uczestników NDYP. Okazało się, że każdy miesiąc uczestnictwa 
w programie zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia przez młodych 
mężczyzn o 20% Dzięki NDYP następuje także wzrost stałego zatrudnienia wśród 
młodzieży (17 tys. miejsc pracy). J. van Reenen stwierdza także, że korzyści gospo-
darcze programu przewyższają jego koszty. Podobne wnioski w zakresie zwiększe-
nia prawdopodobieństwa znalezienia zatrudnienia przez młodych mężczyzn, w ciągu 
czterech miesięcy po rozpoczęciu uczestnictwa w programie NDYP, zostały wskaza-
ne w badaniach prowadzonych przez R. Blundella i in.143.

Używając metody dopasowań R. Dorsett144 oszacował relatywną efektywność 
czterech opcji drugiego etapu New Deal for Young People. Wykorzystał w tym celu 
administracyjne dane o mężczyznach uczestniczących w NDYP. Badania pokazały, 
że wychodzeniu z bezrobocia i uzyskiwaniu niesubsydiowanego zatrudnienia naj-
bardziej sprzyjało zatrudnienie subsydiowane (w badanej grupie mężczyzn zwięk-
szało ono szanse podjęcia zatrudnienia o około 6–7%). Co więcej, nie znaleziono 
dowodów na występowanie efektów substytucji i wypierania. Różnice między po-
zostałymi trzema opcjami są mniej zauważalne, jednakże osoby wybierające pracę 
w służbach środowiskowych są bardziej narażone na pozostawanie bezrobotnymi. 
W porównaniu do tych trzech opcji bardziej korzystne okazało się także wydłuża-
nie okresu Gateway. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że w drugim eta-
pie NDYP bezrobotni poszukują pracy mniej intensywnie, dlatego też ich szanse na 
opuszczenie zasobu bezrobotnych są mniejsze.

Kolejne badania, przeprowadzone przez D. McVicara i J. M. Podivinsky’ego145	
sugerują, że program NDYP przyczynia się do zwiększania liczby osób opuszcza-
jących zasób bezrobocia. Pozytywne efekty zauważalne są w szczególności między 
szóstym a dwunastym miesiącem pozostawania bez pracy. Zauważono jednak, że 

142 J. van Reenen, op. cit.
143 R. Blundell, M. Costa Dias, C. Meghir, J. Van Reenen, Evaluating the Employment Impact of a Manatory Job 

Search Program, „Journal of the European Economic Association” 2004, nr 2, s. 569–606.
144 R. Dorsett, The New Deal for Young People: effect on the labour market status of young men, „Labour Econo-

mics” 2006, Vol. 13/3.
145 J. M. Podivinsky, D. McVicar, Unemployment Duration Before and After New Deal, Northern Ireland Economic 

Research CentreWorking Paper 2003, nr 74.
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redukcja bezrobocia w ramach NDYP wywołana jest głównie przez przesuwanie du-
żych grup młodych ludzi z bezrobocia do edukacji i szkoleń, a w znacznie mniej-
szym stopniu – do zatrudnienia.

Dostępne analizy skłaniają do wniosku, że New Deal jest programem relatywnie 
tanim i względnie skutecznym. Ponieważ w Wielkiej Brytanii walka z bezrobociem 
skupia się przede wszystkim na ograniczaniu bezrobocia młodzieży i bezrobocia 
długotrwałego, stąd też znaczenie programów skierowanych do tych właśnie grup 
szczególnego ryzyka jest większe niż w innych przypadkach. Dużą rolę odgrywa 
tutaj motywowanie bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia i kreowanie w nich 
postawy samodzielności i aktywności146. Jednakże przeprowadzone badania ewalu-
acyjne wykazały, że to postawa i doświadczenie doradcy jest czynnikiem decydują-
cym o sukcesie bądź porażce programu147. Od pewnego czasu podejmowane są próby 
wspierania decyzji doradców ekonometrycznymi narzędziami wczesnej identyfikacji 
(profilowania). Poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych z nich.

Projekt pierwszy – Early Identification Pilot – opracowany przez służby zatrud-
nienia w 1994 r., został zrealizowany w siedmiu lokalnych biurach pracy. Polegał 
na wykorzystaniu modelu ekonometrycznego do oszacowania prawdopodobieństwa 
długotrwałego pozostawania bez pracy. Wykazano, że istnieje silna zależność pomię-
dzy częstością długookresowego bezrobocia a następującymi zmiennymi: płeć, wiek, 
stan cywilny, struktura gospodarstwa domowego, status mieszkaniowy oraz stan ryn-
ku pracy. Na podstawie modelu identyfikowano osoby zagrożone długookresowym 
bezrobociem z wyłonionej do badania kohorty osób rejestrujących się w biurach pra-
cy. Po dwunastu miesiącach sprawdzano, ile osób rzeczywiście pozostawało bez pra-
cy ponad rok. Ponieważ wyniki tego projektu nie były zadawalające, zdecydowano 
się na jego przerwanie148. 

Kolejne badanie zostało przeprowadzone przez J. Payne, B. Casey’a, C. Payne’a 
i S. Connolly149. Wykazali oni, że istnieje realna możliwość przewidywania długo-
okresowego bezrobocia na podstawie modelu ekonometrycznego i że pojawiający 
się błąd klasyfikacji mieści się w rozsądnych granicach.

Department for Work and Pension przeprowadził także badania ewaluacyjne na 
podstawie próby wyłonionej z Client Progress Kit (CPK)150. Zauważono, że istnieją 

146 J. Bieliński, M. Bober, M. Sarzalska, J. Zawistowski, op. cit., s. 130.
147 C. Hasluck, Targeting Services in the Individual Customer Strategy: The Role of Profiling. A Review of Research 

Evidence, Warwick Institute for Employment Research, University of Warwick 2004, Warwick, s. 15.
148 B. Wells, Early Identification/Profiling in the United Kingdom, w: OECD, Early Identification  of Jobseekers at 

Risk of Long-term Unemployment. The Role of Profiling, Paris 1998, s. 81–96; European Commission, Study on 
Early Identification, op. cit., s. 126–128.

149 J. Payne, B. Casey, C. Payne, S. Connolly, Long-term Unemployment. Individual Risk Factors & Outcomes, 
Policy Studies Institute, PSI Report nr 807, London 1996.

150 CPT jest narzędziem używanym przez doradców podczas wywiadów z bezrobotnymi, które ma pomóc okre-
ślić poziom zatrudnialności danej osoby. Por. European Commission, Study on Early Identification, op. cit, s. 
129–132.
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znaczne różnice w czasie trwania bezrobocia między osobami, u których poziom za-
trudnialności oceniono na wysoki i tymi bezrobotnymi, których reprezentowali niski 
poziom zatrudnialności151.

Ostatnie badania przeprowadzone przez A. Brysona i D. Kasparovą152 na nowo 
otworzyły w Wielkiej Brytanii debatę nad możliwościami wykorzystania modelu sta-
tystycznego w profilowaniu bezrobotnych. Skonstruowane przez wymienionych ba-
daczy modele opierały się na bazie danych ONE153. Szacowano prawdopodobieństwo 
trzech zdarzeń: długotrwałego pozostawania bez pracy, pobierania zasiłku dla bezro-
botnych w rok po jego przyznaniu oraz procent czasu, w którym pobierano zasiłek, 
w ciągu trzydziestu miesięcy. Otrzymane na podstawie modeli prognozy okazały się 
bardzo trafne, co dało podstawę do wysunięcia następującego wniosku: profilowanie 
bezrobotnych z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego jest znacznie lepsze niż 
przypadkowa klasyfikacja154.

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o badaniach przeprowadzonych przez 
R. Berthouda155. Wykorzystując modelu logitowy oszacował on prawdopodobieństwo 
pozostawania rodziny bez dochodów. Chociaż nie można uznać tego za przykład pro-
filowania bezrobotnych, niemniej warto przedstawić główny wniosek wypływający 
z jego badań. Berthoud udowodnił, że „negatywne cechy” jakie posiada bezrobotny 
(do których zaliczył: samotne rodzicielstwo, brak kwalifikacji zawodowych, upo-
śledzenia, wiek 50+, przynależność do mniejszości etnicznych oraz zamieszkiwanie 
w regionie o wysokiej stopie bezrobocia) sumują się. Oznacza to, że ryzyko pozo-
stawania bez pracy osoby starszej i niewykwalifikowanej jest takie samo jak suma 
ryzyk każdej z tych „negatywnych cech” rozpatrywanych osobno.

151 C. Hasluck, Targeting Services, op. cit., s. 17. 
152 A. Bryson, D. Kasparova, Profiling Benefit Claimants in Britain: A Feasibility Study, Department for Work and 

Pensions, Research Report nr 196, Huddersfield 2003.
153	ONE był pilotażowym projektem, w którym uczestniczyły służby zatrudnieniowe, władze lokalne oraz Benefits 

Agency. W jego ramach, osoby w wieku produkcyjnym brały w specjalnych wywiadach, co było warunkiem 
otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. C. Hasluck, Targeting Services, op. cit., s. 17. 

154 A. Bryson, D. Kasparova, op. cit., s. 83.
155 R. Berthoud, Multiple disadvantage in employment. A quantitative analysis, March 2003, http://www.jrf.org.

uk/bookshop/eBooks/1842631233.pdf. 
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Zenon Wiśniewski 

ROZDZIAŁ IX

NIEMCY

1. Sytuacja na rynku pracy

Liczba pracujących w RFN (Erwerbstätige), podawana przez Federalny Urząd 
Statystyczny, kształtuje się od 2000 r. na poziomie około 40 mln osób, z sezonowymi 
wahaniami rzędu 1 mln. Obejmuje ona prawie 5 mln pracujących na własny rachunek 
(liczba ta systematycznie rośnie) i prawie 35 mln zatrudnionych najemnie. Pracujący 
i niepracujący (Erwerbslose) stanowią niemal 52% ogółu mieszkańców kraju. We 
wschodniej części Niemiec kobiety są bardziej zaangażowane w pracę niż w części 
zachodniej, co znajduje odbicie w wyższych wskaźnikach aktywności zawodowej. 
W dawnej RFN, ze względu na lepszą sytuację materialną, kobiety częściej pozostają 
na utrzymaniu męża, choć od zjednoczenia następuje wyraźna poprawa ich aktyw-
ności zawodowej.

Tabela 32. Wskaźniki aktywności zawodowej* Niemiec w latach 1995–2009 według płci

Rok Ogółem M K
1995 70,5 79,5 61,1
2000 71,0 78,8 62,9
2005 73,7 80,4 66,8
2007 75,6 81,8 69,4
2009 77,5 83,4 72,1

* Stosunek aktywnych zawodowo do ludności w wieku 15–64 lata. 
Źródło: Bundesagentur für Arbeit, Handbuch Arbeitsmarkt 2009, Nürnberg 2009, s. 24. 

Statystyki Federalnej Agencji Pracy informują szczegółowo o poziomie zatrud-
nienia, który wyrażany jest liczbą osób pracujących najemnie, objętych obowiąz-
kiem ubezpieczenia społecznego (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). Grupa 
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ta w 2000 r. liczyła 27,8 mln osób, a w 2009 r. 27,4 mln, co oznacza spadek o około 
0,4 mln osób. 

Utrzymujące się bezrobocie jest największym problemem gospodarczym i spo-
łecznym Niemiec. Okres pełnego zatrudnienia w części zachodniej kraju skończył 
się w 1973 r. Kolejne recesje, zbieżne w czasie z szokami naftowymi, powodowały 
skokowe przyrosty bezrobocia, które wykazywało następnie tendencję do utrwala-
nia się. Trend spadkowy stopy bezrobocia, wyraźny pod koniec lat 80., został nie-
stety odwrócony wraz ze zjednoczeniem, kiedy to zjawisko braku pracy wystąpiło 
ze wzmożoną siłą w obu częściach kraju. Landy wschodnie i zachodnie różnią się 
zasadniczo pod względem przyczyn i rozmiarów bezrobocia, dlatego też wskazane 
jest prowadzenie analiz odrębnie dla obu obszarów. W części wschodniej ma ono 
w znacznej mierze charakter transformacyjny. Upadający przemysł byłej NRD uwol-
nił nadwyżki siły roboczej, a ukryte bezrobocie stało się oficjalne. Podłoże bezrobocia 
w Niemczech Zachodnich jest bardziej złożone. Jego przyczyn upatruje się w ramach 
instytucjonalnych – przeregulowanym rynku pracy i nieelastycznym systemie kształ-
towania płac, utrzymywanych na zbyt wysokim poziomie. W perspektywie mikro-
ekonomicznej rozbudowany system zasiłków minimalizował indywidualne koszty 
bezrobocia, a wysoki klin podatkowy redukował bodźce do podjęcia zatrudnienia. 
Nie bez znaczenia pozostaje efekt histerezy – utrwalania się bezrobocia wskutek de-
precjacji kapitału ludzkiego i niedopasowań kwalifikacyjnych, które uniemożliwiają 
obsadzenie wolnych stanowisk pracy (mismatch).

Wykres 25. Bezrobocie w Niemczech w latach 1991–2009
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Źródło: dane Bundesagentur für Arbeit. 

W przypadku Niemiec powiązanie ogólnej koniunktury gospodarczej z sytuacją 
na rynku pracy jest dość wyraźne. Okresy szybszego wzrostu gospodarczego prze-
kładają się z pewnym opóźnieniem na zwiększenie zatrudnienia. Według obliczeń 
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Instytutu Rynku Pracy i Zawodoznawstwa wahania koniunkturalne odpowiadają za 
około jedną trzecią zmian zatrudnienia objętego obowiązkiem ubezpieczenia spo-
łecznego156.

W 2009 r. w RFN bez pracy pozostawało 3423 tys. osób, z czego w nowych 
landach około 1 miliona osób. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 8,2% i wzrosła 
w stosunku do poprzedniego roku o 0,4 punktu procentowego; w części zachodniej 
kształtowała się na poziomie 6,7%, a w Niemczech Wschodnich była prawie dwu-
krotnie wyższa i wynosiła 12,1%. Należy podkreślić, że 54,6% ogółu bezrobotnych 
w Niemczech stanowią mężczyźni. Stopa bezrobocia mężczyzn jest o 0,5 punktu 
procentowego wyższa niż kobiet i wynosi 8,4%.

Wykres 26. Stopa bezrobocia w Niemczech w latach 1950–2009 (w %) 
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Źródło: dane Bundesagentur für Arbeit. 

Należy pamiętać, że obok bezrobocia jawnego istnieje pokaźne bezrobocie ukryte 
o wysoce heterogenicznym charakterze, szacowane przez Radę Ekspertów (Sachver-
ständigenrat) w 2006 r. na prawie 1,3 mln157. Pewną część tej kategorii – 390 tys. 
osób – stanowią pracobiorcy aktywni w różnych formach zatrudnienia subwencjo-
nowanego, należącego do tradycyjnego instrumentarium niemieckiej polityki rynku 
pracy. Zaliczają się do niego między innymi działania tworzące miejsca pracy (Be-

156 H.-U. Bach, Ch. Gaggermeier, S. Klinger, Woher kommt die Talfahrt?, IAB, Kurzbericht 2005, nr 26.
157 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2006/2007, 

Wiesbaden 2006, s. 466.
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schäftigung schaffende Maßnahmen), nowe formy prac publicznych za niewielkim 
wynagrodzeniem (Arbeitsangelegenheiten) i praca skrócona (Kurzarbeit). Rada Eks-
pertów do ukrytego bezrobocia wlicza ponadto osoby objęte szkoleniami, treninga-
mi i kształceniem zawodowym oraz pracobiorców przechodzących na wcześniejszą 
emeryturę158.

Problem bezrobocia nie dotyka wszystkich grup społecznych w jednakowym 
stopniu. Pewne kategorie osób są szczególnie narażone na utratę pracy lub mają trud-
ności z jej podjęciem. Należy tu wymienić przede wszystkim młodych pracobiorców, 
osoby u schyłku życia zawodowego, słabiej wykwalifikowanych, niepełnosprawnych 
i obcokrajowców.

Osoby młodsze, wchodzące dopiero na rynek pracy, często mają trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia i dlatego ich pierwsze doświadczenia zawodowe poprze-
dza okres bezrobocia, co może mieć negatywny wpływ na przebieg kariery. Według 
danych Federalnej Agencji Pracy, w grupie aktywnych zawodowo poniżej 25. roku 
życia, bez pracy pozostawało w 2009 r. tylko 7,8% osób. Na tle innych krajów to 
dobry wynik, osiągnięty między innymi dzięki dualnemu systemowi kształcenia za-
wodowego.

Tabela 33. Bezrobotni według grup problemowych na rynku pracy RFN  
w latach 2006–2009 (w tys.) 

Grupa problemowa 2006 2009
Osoby poniżej 25. roku życia 523,9 377,0
Osoby powyżej 50. roku życia 1 161,2 916,0
Kobiety 2149,7 15555,9
Obcokrajowcy 645,1 523,6
Bezrobotni powyżej 12 miesięcy 1 676,0 1 088,2
Niepełnosprawni 184,0 167,4

Źródło: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose nach Rechtskreisen. 

Ogólnie rzecz biorąc – ryzyko utraty pracy przez starszych pracobiorców jest zła-
godzone dzięki przepisom ochraniających zatrudnienie. Jeśli jednak już dojdzie do 
zwolnienia takich pracowników, to z reguły przychodzi im znacznie trudniej znaleźć 
pracę niż osobom młodszym. Grupa bezrobotnych powyżej 50. roku życia liczyła 
w 2009 r. przeciętnie 916 tys. osób. Dwie kategorie wiekowe bezrobotnych – po-
niżej 25. i powyżej 50. roku życia odpowiadają za ponad 37,8% całego bezrobocia 
w Niemczech.

Poważnym problemem i wyzwaniem dla służb zatrudnieniowych są długookreso-
wo bezrobotni. W 2009 r. udział bezrobocia długookresowego w bezrobociu ogółem 
wynosił 45,5%. W porównaniu z 2006 r. sytuacja w tym zakresie poprawiła się aż 
o 10,9 punktu procentowego. Problem ten występuje z różnym nasileniem w zależ-

158 Ibidem.
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ności od płci i regionu. Wśród bezrobotnych mężczyzn 44,5% bezrobotnych pozosta-
je bez pracy powyżej 12 miesięcy, a wśród kobiet 47%. Większy udział bezrobocia 
długookresowego w bezrobociu ogółem występuje w Niemczech Wschodnich. 

Poważną grupę problemową na niemieckim rynku pracy stanowią obcokrajowcy 
(Ausländer). Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie bezrobotnych sięga 15,3%, 
a stopa bezrobocia w tej grupie kształtuje się na wysokim poziomie 16,6%. W części 
wschodniej Niemiec ponad 24,7% obcokrajowców nie ma pracy, ale ze względu na 
ich niewielką liczbę (71,5 tys.) nie tworzą poważnego problemu. Inaczej jest w za-
chodniej części Niemiec, gdzie obcokrajowcy stanowią aż 19,4% ogółu bezrobot-
nych. Kwestia mniejszości narodowych stanowi drażliwy temat, a trudności tej gru-
py pracobiorców trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście asymilacji ludności na-
pływowej. Najbardziej reprezentatywny przykład stanowi mniejszość turecka, której 
przedstawiciele nie są zintegrowani z ogółem społeczeństwa, niektórzy słabo mówią 
po niemiecku, a bezrobocie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Szczególnie trudne 
wejście na rynek pracy młodych Turków wynika przede wszystkim ze słabszego wy-
kształcenia i przygotowania zawodowego159. Te czynniki sprawiają, że obcokrajow-
cy są znacznie bardziej narażeni na utratę pracy w czasie słabszej koniunktury.

Mniejsze szanse zatrudnieniowe wykazują osoby z problemami zdrowotnymi. 
Niepełnosprawni stanowią niecałe 4,9% ogółu bezrobotnych, przy czym odsetek ten 
jest wyższy w zachodniej części Niemiec (5,4%).

Ryzyko pozostawania bez pracy jest wyraźnie skorelowane z poziomem wykształ-
cenia. Osoby z wyższym wykształceniem są znacznie mniej zagrożone bezrobociem 
niż pracobiorcy bez dyplomu. Na przykład w 2005 r. zaledwie 4,1% osób po studiach 
nie miało pracy, podczas gdy wśród absolwentów posiadających zasadnicze zawodo-
we lub średnie zawodowe wykształcenie – 9,7%, a z wykształceniem podstawowym 
aż 26%160.

2. Reformy instytucji rynku pracy

Od połowy lat dziewięćdziesiątych działalność publicznych służb zatrudnienia 
w RFN stała się przedmiotem krytyki. W 1994 r. bezrobocie przekroczyło po raz 
pierwszy poziom 4 milionów osób i rosło w następnych latach stosunkowo szyb-
ko. Solidaryzm społecznej gospodarki rynkowej i rozbudowane państwo opiekuńcze 
prowadziły do wielu nadużyć ze strony osób żyjących z zasiłków i pomocy społecz-
nej, co podmywało finansową stabilność budżetu państwa. Wykryte w 2002 r. fał-
szowanie danych dotyczących statystyki pośrednictwa pracy przez Federalny Urząd 
Pracy doprowadziło do powołania Komisji Hartza i skłoniło koalicję SPD-Zieloni do 

159 A. Damelang, A. Haas, Schwieriger Start für junge Türken, „IAB-Kurzbericht” 2006, nr 19.
160 J. Moeller, U. Walwei (red.),  Handbuch Arbeitsmarkt 2009, IAB, Nuernberg 2009, s. 452–453.



164

zainicjowania szeroko zakrojonych reform. Pakiet ustaw o nowoczesnych usługach 
na rynku pracy (Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) nazwany został za ich 
głównym pomysłodawcą Hartz I, II, III i IV. Reformy wdrażane w latach 2003–2005 
diametralnie zmieniły politykę rynku pracy, przebudowały system instytucji zatrud-
nieniowych i zasady statystyki. Z uwagi na ich kompleksowość warto im się dokład-
niej przyjrzeć. Główne cele przyświecające przemianom to aktywizacja długotrwale 
bezrobotnych, zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności osób pozostających 
bez pracy, wspieranie samozatrudnienia oraz poprawa działania urzędów pracy 
i zwiększenie roli niepublicznych służb zatrudnienia.

Reformy można określić mianem „rewolucji na raty”, gdyż wprowadziły elementy 
odpowiedzialności za los, i – zgodnie z mottem „wspierać i wymagać” (fördern und 
fordern) – zerwały z praktyką utrzymywania bezrobotnych i pobierających świad-
czenia socjalne bez jakichkolwiek bodźców do podjęcia zatrudnienia. Ta polityka 
zbliżona jest do realizowanego w krajach anglosaskich przedsięwzięcia określanego 
jako welfare-to-work, którego celem jest włączenie do pracy wszystkich korzystają-
cych z pomocy państwa. Dlatego w RFN wprowadzono obowiązek przyjęcia każ-
dej oferty pracy, którą bezrobotny jest w stanie wykonywać, również tych gorzej 
wynagradzanych i niewymagających kwalifikacji. Wiele kontrowersji wzbudziły 
obowiązkowe, niskopłatne prace publiczne, zwane z racji poziomu wynagrodzenia 
– Ein-Euro-Jobs. 

Polityka rynku pracy była przedmiotem zmian ustawowych i od 1998 r. włączona 
została do trzeciej księgi kodeksu socjalnego (Sozialgesetzbuch SGB III). W porów-
naniu z wcześniejszymi regulacjami wspieranie zatrudnienia ma obecnie raczej sub-
sydiarny charakter, co wiąże się z działaniami na rzecz równowagi na rynku pracy, 
nie osłabiającymi tworzenia konkurencyjnych miejsc pracy. W tym kontekście pod-
kreśla się, że współodpowiedzialność za utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pra-
cy ponoszą pracodawcy i pracobiorcy. Natomiast nowe ustawodawstwo koncentruje 
się przede wszystkim na pomocy dla grup problemowych oraz większej elastyczno-
ści i decentralizacji w stosowaniu instrumentów polityki rynku pracy.

Podstawową zmianą w polityce państwa na rynku pracy jest przechodzenie od 
aktywnej do aktywizującej polityki rynku pracy. Związane jest to ze zmianą spo-
sobu postrzegania przyczyn bezrobocia. Przyjmuje się założenie, że niewystarcza-
jąca motywacja i sytuacja życiowa stanowią poważne bariery w procesie integracji 
z rynkiem pracy i rozróżnia cztery grupy bezrobotnych:

zdolni i chętni do pracy,
zdolni, ale niechętni do pracy,
chętni, ale niezdolni do pracy i
niezdolni i niechętni do pracy.

Myślą przewodnią tej klasyfikacji jest założenie, że osoby o silnej motywacji do 
pracy potrzebują innych instrumentów aktywizujących niż bezrobotni u których in-

1)
2)
3)
4)



165

dywidualne przeszkody (np. uzależnienia, zadłużenie) uniemożliwiają znalezienie 
pracy. Osoby z drugiej i czwartej grupy wymagają wsparcia, a z trzeciej powinny 
być aktywizowane. W przypadku pierwszej grupy szybka aktywizacja ma charakter 
prewencyjny.

W 2005 r. w wyniku prac komisji Hartza nastąpiła reforma publicznych służb za-
trudnienia. W miejsce 11 regionalnych urzędów pracy (Laenderarbeitsaemter) po-
wołanych zostało 10 dyrekcji regionalnych (Regionaldirektionen), które zarządza-
ją lokalnymi agencjami pracy. Z kolei dyrekcjami regionalnymi zarządza Centrala 
Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze. Urząd Prezydenta Federalnego Urzędu 
Pracy został zastąpiony trzyosobowym zarządem wybieranym na 5 lat. Centralnym 
organem samorządnej Federalnej Agencji Pracy, która jest instytucją prawa publicz-
nego, jest rada administracyjna składająca się z przedstawicieli pracowników, praco-
dawców oraz władz federalnych, krajów związkowych i gmin. W skład rady wchodzi 
21 członków. 

Przy urzędach pracy, przemianowanych na agencje pracy (Arbeitsagenturen), po-
wstały agencje usług personalnych (Personal-Service-Agenturen), których zadaniem 
jest zatrudnianie bezrobotnych w ramach pracy tymczasowej i ich szybkie wdrażanie 
do normalnych, stabilnych stosunków zatrudnieniowych. Poluzowano przepisy do-
tyczące pracy tymczasowej i wprowadzono w tej branży płacę taryfową. Bezrobotni 
mogą korzystać przy tym z innych, obok agencji pracy tymczasowej, podmiotów 
pośredniczących (Beaftragung von Dritten mit der Vermittlung).

W celu lepszej obsługi bezrobotnych na szeroką skalę nastąpiło tworzenie wspól-
not pracy (Arbeitsgemeinschaft, Job-Center) – wspólnych przedsięwzięć agencji pra-
cy oraz jednostek samorządowych świadczących kompleksową pomoc i pośredni-
ctwo poszukującym pracy. W szybszej integracji z rynkiem pracy pomaga osobisty 
opiekun, a reorganizacja pracy urzędów zwiększyła ich wydajność i tempo działań. 

Jednym z zamysłów ustawodawcy było ograniczenie szarej strefy poprzez ofe-
rowanie absorbujących czasowo Ein-Euro-Jobs i stworzenie możliwości legalnego 
zarobku w sektorze niskich płac w ramach zatrudnienia objętego preferencyjnymi, 
obniżonymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Najniższe obciążenia obowią-
zują przy zarobkach do 400 euro miesięcznie, a powyżej tego progu – w tzw. strefie 
poślizgu do 800 euro (Gleitzone) – składki proporcjonalnie rosną.

Nowe regulacje stworzyły lepsze ramy instytucjonalne do szybszych przepływów 
z bezrobocia do aktywnego zatrudnienia. Efektywniejsze pośrednictwo, uelastycz-
nienie usług służb zatrudnieniowych, wprowadzenie elementów rynkowych i konku-
rencyjnych, takich jak bony edukacyjne, przeniesienie większej odpowiedzialności 
za swój los na bezrobotnych i skierowanie instrumentarium polityki rynku w stronę 
aktywnych form walki z bezrobociem – to kroki w dobrym kierunku. Oponenci re-
form Hartza są z kolei zdania, że przemiany stanowią demontaż państwa socjalnego. 
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Podkreślają, że – wbrew zapowiedziom – zbyt duży nacisk położono na „wyma-
gać”, a zbyt mały na „wspierać”. Wedle adwersarzy nowe rozwiązania instytucjo-
nalne, głównie zmniejszenie wymiaru zasiłków, naruszają spójność społeczną, pro-
wadzą do obniżenia standardu życia, zwłaszcza rodzin wielodzietnych i godzą wręcz 
w godność człowieka w procesie pracy. Krytycy za szczególnie szkodliwą uważają 
ekspansję sektora niskich płac, w ramach Ein-Euro-Jobs i Mini Jobs, stanowiącego 
konkurencję dla pierwszego rynku pracy i oznaczającego w praktyce wyzysk pra-
cowników161. Dalekosiężnym skutkiem tworzenia stanowisk o niskich składkach na 
ubezpieczenie społeczne może być nadwerężenie systemów zabezpieczenia społecz-
nego i wzrost ryzyka pauperyzacji po przejściu na emeryturę. Krytycy reform argu-
mentują, że zwiększanie elastyczności rynku pracy następuje w znacznym stopniu 
w wyniku pogarszania pozycji pracobiorców bądź spychania ich w pozorne samo-
zatrudnienie. Należy zauważyć, że część rozwiązań nie spełniła pokładanych w nich 
oczekiwań bądź wywołała nieplanowane efekty. 

3. Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy 

Stosowane w RFN instrumenty polityki rynku pracy można pogrupować nastę-
pująco:

pośrednictwo i doradztwo zawodowe,
szkolenie i doskonalenie zawodowe, 
środki wspierające podejmowanie pracy,
instrumenty tworzące miejsca pracy (zatrudnienie subsydiowane).

Pośrednictwo i doradztwo zawodowe
Rdzeniem polityki rynku pracy jest pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. 

W Niemczech mamy do czynienia z liberalizacją w tym zakresie. Ta radykalna zmia-
na nastąpiła wraz z wejściem w życie ustawy o aktywizowaniu, podnoszeniu kwalifi-
kacji, trenowaniu, informowaniu oraz rozwijaniu pośrednictwa (Job-AQTIV-Gesetz) 
w 2002 r. Usługi pośrednictwa pracy zostały po części sprywatyzowane, przy jedno-
czesnym zachowaniu w kompetencji instytucji państwowych odpowiedzialności za 
ich wykonanie162. Można wskazać na cztery podstawowe formy współpracy publicz-
nych służb zatrudnienia z sektorem prywatnym: subwencje, contracting out, bony 
i franchising.

Subwencje wypłacane są przez państwowe agencje pracy podmiotom zewnętrz-

161 Według badań, efekt substytucji miejsc pracy występuje tylko we wschodniej części Niemiec. Ch. Hohendanner, 
Verdrängen Ein-Euro-Jobs sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den Betrieben?, „IAB-Discussion Pa-
per” 2007,  nr 8.

162 O. Bruttel, Die Privatisierung der oeffentlichen Arbeitsvermittlung: Australien, Niederlande und Grossbritannien, 	
Baden-Baden 2005, s. 48.

−
−
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−
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nym w wysokości uzależnionej od efektów pośrednictwa pracy. Aby umożliwić sku-
teczne działanie pośredników, przekazane dotacje mogą być wykorzystywane we-
dług uznania beneficjenta. 

W ramach contracting out bezrobotni kierowani są do prywatnych pośredników 
w wyniku wcześniej rozstrzygniętych przetargów przeprowadzonych przez regional-
ne centra przetargowe (Regionale Einkaufszentrum). 

Bezrobotny może skorzystać z usług prywatnego pośrednika, posługując się spec-
jalnym bonem (Vermittlungsgutschein). Realizacja bonu o wartości maksymalnie 2000 
euro stanowi wynagrodzenie pośrednika, jeśli jego działanie dało bezrobotnemu za-
trudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Pierwsza rata jest wypła-
cana po 6 tygodniach zatrudnienia bezrobotnego, a druga po 6 miesiącach.

W ramach franchisingu agencja pracy udziela podmiotom prywatnym licencji na 
realizację określonych usług. W momencie ubiegania się o licencję dochodzi do kon-
kurencji między ubiegającymi się podmiotami.

Warto podkreślić, że prywatni usługodawcy na razie nie odgrywają większej roli 
w pośrednictwie pracy. W latach 2003–2005 ich udział w wydatkach na aktywną 
politykę rynku pracy wynosił 1–2%. Co więcej, prywatni usługodawcy nie osiąga-
ją dużo lepszych rezultatów w pośrednictwie pracy niż państwowe agencje pracy, 
a bony wykorzystywane w pośrednictwie pracy dały wprawdzie pozytywne rezultaty 
zatrudnieniowe, ale osobom ich nie posiadającym utrudniły wyjście z bezrobocia163. 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe 
W trzeciej księdze kodeksu socjalnego (SGB III) dokonano istotnych zmian 

w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym bezrobotnych. Najogólniej można wska-
zać na dwie podstawowe grupy instrumentów w tym zakresie, to jest treningi (Eig-
nungsfeststellungs- und Trainingsmassnahmen) i doskonalenie zawodowe (Beru-
fliche Weiterbildung und Umschulung). Ze względu na długość okresu szkolenia 
i zawartość programu te dwa podstawowe instrumenty posiadają różne formy okreś-
lone przez szczegółowe regulacje. Ponadto rozróżnia się jeszcze ponowną integrację 
zawodową osób niepełnosprawnych i kursy języka niemieckiego. Te dwa ostatnie 
środki ze względu na mniejsze znaczenie nie będą w opracowaniu analizowane. Po-
dobnie jak we wcześniejszych rozwiązaniach przewiduje się całodzienny udział bez-
robotnych we wszystkich formach szkolenia. 

W nowym ustawodawstwie rozróżnia się też odrębną grupę instrumentów okre-
śloną jako doradztwo zawodowe i wspieranie kształcenia zawodowego, zorientowa-
ną na młodzież wkraczającą na rynek pracy i osoby niepełnosprawne. 

Treningi mają na celu umożliwienie powrotu bezrobotnych do życia zawodowego. 

163 T. Kruppe, Private Vermittlung als Unterstützung eine Evaluation von Vermittlungsgutscheinen und Beauftragun-
gen Dritter, „Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung” 2006,  nr 301.
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Za pomocą tego instrumentu zmierza się do ustalenia czy osoba poszukująca pracę 
nadaje się do wykonywania określonego zawodu i podejmuje działania zwiększające 
perspektywy zawodowe. W czasie treningów próbuje się ustalić wiedzę, umiejętności 
i potencjał osób poszukujących pracy, jak również wspiera poszukiwanie zatrudnie-
nia, szczególnie poprzez szkolenie umiejętności samodzielnego ubiegania się o pracę 
i doradztwo z tym związane. Treningi charakteryzują się krótkim okresem; trwają 
przeciętnie od dwóch do ośmiu tygodni. Niejednorodność zadań przewidzianych dla 
treningów odzwierciedla się w różnorodności instrumentów, które mogą być łączone 
do osiągnięcia zamierzonych celów. Maksymalny czas ich trwania nie może przekro-
czyć 12 tygodni.

Aby nabyć prawo do odbycia treningu trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy 
jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Bezrobotni i osoby zagrożone bezro-
bociem mogą brać udział w treningach, o ile zapewnią one wzrost szans zatrudnie-
niowych. O spełnieniu tych warunków decyduje właściwa agencja pracy. Znaczna 
część działań w ramach treningów jest standaryzowana, dzięki czemu mogą one być 
przedmiotem procedury przetargowej. Usługi te nabywane są przez Federalną Agen-
cję Pracy w Norymberdze.

Osoby biorące udział w treningach i procedurze określającej ich umiejętności 
otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, a nie mające prawa do zasiłku otrzymują tylko 
wsparcie w wymiarze podstawowym. Ponadto agencja pracy może przejąć następu-
jące koszty:

kursów zawodowych, egzaminów i ubrania roboczego,
koszty dojazdu do 476 euro miesięcznie,
koszty wyżywienia do 136 euro i utrzymania za granicą do 340 euro,
koszty opieki nad dzieckiem (130 euro na dziecko).
Ustawodawca zabronił stosowania omawianych form pomocy, jeśli dane działa-

nie miałoby prowadzić do zatrudnienia u pracodawcy, u którego dana osoba praco-
wała w ciągu ostatnich 4 lat przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Drugą grupą są środki zorientowane na doskonalenie zawodowe. Celem tego in-
strumentu jest zachowanie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych. 
Doskonalenie zawodowe zawiera zazwyczaj praktyczne elementy w postaci praktyki 
albo pracy w firmie szkoleniowej. Doskonalenie zawodowe trwa od kilku miesięcy 
do jednego roku. W ramach tej formy szkolenia można rozróżnić przekwalifikowa-
nia zawodowe, w czasie których bezrobotny uzyskuje nowy zawód lub specjalność 
zawodową. Przekwalifikowania trwają od dwóch do trzech lat. 

Celowość uczestnictwa w doskonaleniu lub przekwalifikowaniu zawodowym 
musi być uzasadniona integracją bezrobotnych z rynkiem pracy lub możliwością od-
dalenia bezrobocia w przypadku osób nim zagrożonych. Beneficjenci muszą posia-
dać co najmniej dwunastomiesięczny okres zatrudnienia z ubezpieczeniem społecz-

−
−
−
−
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nym w ciągu ostatnich trzech lat. 
Wraz z wejściem w życie reformy Hartza w 2003 r. bezrobotni nie są kierowani 

na szkolenia przez agencje pracy, lecz otrzymują bon szkoleniowy (Bildungsgutsche-
in). Jest to nowy instrument alokacji szkoleń, który umożliwia potencjalnym uczest-
nikom swobodny wybór podmiotu szkolącego. Reforma wprowadziła też popytowo 
zorientowane planowanie celów szkoleń zawodowych, powiązane z lepszym zarzą-
dzaniem ich jakością. Samo tylko wprowadzenie bonu szkoleniowego przyczynia się 
do wzrostu konkurencji między podmiotami edukacyjnymi. 

Na bonie o trzymiesięcznym okresie ważności wskazany jest cel szkolenia, okres 
i region, na terenie którego bezrobotny może wybrać podmiot edukacyjny. Wszelkie 
informacje o usługach szkoleniowych dostępne są w bazie danych KURSNET. Po-
tencjalni uczestnicy programu muszą ponadto odbyć rozmowę z doradcą, w której 
potwierdzone zostanie wysokie prawdopodobieństwo uzyskania adekwatnej pracy 
przez bezrobotnego. Regulacja z 2003 r. dopuszcza tylko te instrumenty doskona-
lenia zawodowego, których prognozowany efekt zatrudnieniowy brutto w okresie 
sześciu miesięcy po zakończeniu programu wynosi co najmniej 70%. Podstawą do 
określenia prognozowanego prawdopodobieństwa uzyskania pracy są dotychczaso-
we efekty kursów szkolenia zawodowego, tendencje rozwojowe na regionalnym ryn-
ku pracy i oczekiwane zapotrzebowanie na pracę. W RFN nie są jeszcze stosowane 
w agencjach pracy procedury unemployment profiling do prognozowania prawdopo-
dobieństwa popadnięcia w bezrobocie długookresowe.

Podmioty szkoleniowe muszą uzyskać certyfikat Federalnej Agencji Pracy upraw-
niający do szkolenia zawodowego bezrobotnych. Podmiot edukacyjny jest zobowią-
zany do przedłożenia agencji pracy bonu przed rozpoczęciem szkolenia.

Przyznanie bezrobotnemu doskonalenia zawodowego lub treningu wiąże się 
z przejęciem przez agencję pracy kosztów szkolenia, dojazdu na szkolenie lub noc-
legu oraz wyżywienia. Należy podkreślić, że reforma Hartza ograniczyła finanso-
we zachęty dla uczestników szkoleń. Bezrobotni podczas całodziennego programu 
otrzymują nadal zasiłek na utrzymanie (Unterhaltsgeld) w wysokości 345 euro. 
W czasie doskonalenia zawodowego okres uprawniający do pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych skraca się w wolniejszym tempie, to znaczy dwa dni liczone są jako 
jeden dzień. Jeśli dana osoba po skończeniu doskonalenia zawodowego pozostaje 
nadal bezrobotna i nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, to może jeszcze otrzy-
mywać ten zasiłek przez minimum 30 dni. 

W przypadku udziału w szkoleniu, które nie jest wspierane przejęciem kosztów 
przez agencję pracy, możliwe jest równoległe pobieranie zasiłku pod warunkiem:

uzyskania wcześniejszej zgody agencji pracy,
gotowości natychmiastowego przerwania kursu, gdy możliwe jest podjęcie pracy i
uzgodnienia z podmiotem kształcącym możliwości nagłego przerwania szkole-
nia.

−
−
−
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Narodowa polityka rynku pracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji wspiera-
na jest przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Podobnie jak w innych krajach, 
zarówno rząd federalny, jak i landy przygotowują projekty, które są wspomagane 
finansowo i uzupełniają instrumentarium trzeciej księgi kodeksu socjalnego (SGB 
III) o dodatkową pomoc w zakresie szkolenia zawodowego i środki na kształcenie 
zawodowe zmierzające do polepszenia kompetencji językowych imigrantów. Świad-
czenia te mają fakultatywny charakter i mogą być tylko wypłacane, jeżeli zapewnio-
ne są środki finansowe. Działania finansowane z EFS muszą być powiązane ze wspo-
maganiem krajowym w ramach trzeciej księgi kodeksu socjalnego. O konkretnych 
możliwościach wspomagania informują agencje pracy, które w razie potrzeby mogą 
opracować priorytety dla swoich regionalnych rynków pracy.

Środki wspierające podejmowanie pracy
Do środków towarzyszących podejmowaniu zatrudnienia zalicza się różnorodne 

formy dopłat do wynagrodzeń dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bez-
robotnych, jak również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby 
pozostające bez pracy.

Do 2004 r. stosowano dopłaty dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla 
trzech grup bezrobotnych: 1) dla nabywających umiejętności praktycznych na danym 
stanowisku pracy (Einarbeitung), 2) dla osób z trudnościami w pośrednictwie pracy 
(erschwerter Vermittlung) i 3) osób starszych. W 2007 r. rozszerzono grupę upraw-
nionych o specjalne dotacje dla osób powyżej 50 lat, młodych pracobiorców i dotacje 
na podnoszenie kwalifikacji dla młodych pracowników. Obecnie najwyższe wsparcie 
dla osób z trudnościami w pośrednictwie pracy może wynosić 50% wynagrodzenia 
przez okres 12 miesięcy.

Ewaluacja instrumentów wspierających podejmowanie pracy wypada korzystnie. 
Badania efektu netto pokazują, że w trzy lata po rozpoczęciu programu stałe zatrud-
nienie w zależności od wariantu wsparcia posiadało od 40% do 70% uczestników, 
podczas gdy od wśród grupy kontrolnej od 60% do 80% osób pozostawało nadal bez 
pracy lub uczestniczyło w programie zatrudnieniowym164. 

W reformach położono duży nacisk na wspieranie samozatrudnienia, umożliwia-
jąc od 2003 r. bezrobotnym tworzenie tak zwanych jednoosobowych spółek akcyj-
nych (Ich-AG). Konstrukcja ta, nie będąca w prawnym znaczeniu prawdziwą spółką 
kapitałową, pozwalała na dofinansowanie przez okres do 3 lat. Ze względu na słabą 
efektywność tego instrumentu połączono go z innym świadczeniem pomostowym dla 
zakładających działalność gospodarczą (Überbrückungsgeld). Od sierpnia 2006 r. te 

164 Zob. S. Bernhard, U. Jaenichen, G. Stephen, Eingliederungszuschuesse bei Einarbeitung und erschwerter Ver-
mittlung. Matching-Analysen auf der Basis von Prozessdaten, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 2006, 
nr 75, s. 67–84 i U. Jaenichen, G. Stephan, The Effectiveness of Targeted Wage Subsidies for Hard-to-Place 
Workers, IAB-Discussion Paper 2007,  nr 16.
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dwa instrumenty zastąpiono nową dotacją dla bezrobotnych podejmujących działal-
ność gospodarczą. Wsparcie otrzymuje się przez 9 miesięcy w wysokości zasiłku dla 
bezrobotnych I. W przypadku dobrych rezultatów to wsparcie może być przedłużone 
na następne 6 miesięcy, przy czym później dotacja może wynosić tylko 300 euro. 

Ocena efektów wspierania podejmowania działalności gospodarczej przez bezro-
botnych pokazuje, że 28 miesięcy po rozpoczęciu programu udział zarejestrowanych 
bezrobotnych wśród uczestników przedsięwzięcia był niższy o około 20 punktów 
procentowych niż w grupie kontrolnej165. 

Instrumenty tworzące miejsca pracy
Jednym z instrumentów mających na celu zapobieganie bezrobociu i jednocześnie 

zwiększających popyt na siłę roboczą są miejsca pracy tworzone dla bezrobotnych 
(Arbeitsbeschaffungsmassnahmen), zwane potocznie ABM. W tym przypadku chodzi 
o miejsca pracy tworzone na określony czas dla grup problemowych na tzw. drugim 
rynku pracy, na którym nie obowiązują układy zbiorowe. Celem tego instrumentu 
jest zwiększenie zatrudnialności bezrobotnych i wprowadzenie ich przez subsydio-
wane zatrudnienie na pierwszy rynek pracy. Miejsca pracy tworzone w ramach ABM 
muszą być tworzone zgodnie z interesem publicznym. ABM funkcjonują w Niem-
czech już ponad 30 lat i przechodziły wiele zmian. Zgodnie z obecnie obowiązują-
cym ustawodawstwem podmioty tworzące miejsca pracy w ramach ABM otrzymują 
zryczałtowaną dotację w przedziale od 900 do 1300 euro miesięcznie, a uczestnik 
programu zwyczajowe wynagrodzenie wraz z ubezpieczeniem społecznym. Długość 
okresu wspomagania obejmuje z reguły jeden rok. Zarówno pracodawca, jak i praco-
biorca nie opłacają składek na ubezpieczenie od bezrobocia. Oznacza to, że uczestnik 
programu, który nie zostanie zatrudniony na stałe, nie posiada prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych. W ten sposób próbuje się zapobiec efektowi „kręcących się drzwi” 
(Drehtuereffekte), umożliwiającemu permanentne korzystanie z ABM i zasiłku dla 
bezrobotnych. ABM są szczególnie szeroko stosowane w Niemczech Wschodnich. 

Ocena ABM w krótkim okresie (5 do 16 miesięcy) pokazuje, że obniżają one 
szanse zatrudnieniowe bezrobotnych przez tzw. efekt zamknięcia (lock-in). W tym 
okresie szanse zatrudnieniowe uczestników programu w porównaniu z grupą kon-
trolną spadają o 20 punktów procentowych w Niemczech Zachodnich, a w Niem-
czech Wschodnich o 9 punktów procentowych dla kobiet oraz 12 do 14 punktów 
procentowych dla mężczyzn. Lepsze rezultaty w Niemczech Wschodnich wynikają 
z wyższego bezrobocia w tej części. W długim okresie dla niektórych grup występują 
pozytywne efekty do 12 punktów procentowych, jednak dla większości grup efekt 
jest ujemny lub mało znaczący. Wyniki badań nad grupami osiągającymi korzyści 
z ABM są bardzo kontrowersyjne. Z jednej strony ABM dają pozytywne rezultaty 

165 M. Caliendo, A. Kritikos, V. Steiner, F. Wiessner, Existenzgrruendungen. Unterm Strich ein Erfolg, IAB-Kurzbe-
richt 2007, nr 10.
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dla długookresowo bezrobotnych, z drugiej zaś strony ten sam efekt dotyczy wyso-
ko wykwalifikowanych mężczyzn z bardzo dobrymi szansami zatrudnieniowymi166. 
Ogólnie można powiedzieć, że ABM nie wnoszą żadnego wkładu do integracji bez-
robotnych z rynkiem pracy i mają socjalny charakter. Oznacza to, że powinny być 
one skoncentrowane na grupach problemowych rynku pracy.

4. Ewaluacja programów zatrudnienia

Pierwsze koncepcje badań efektywności instrumentów polityki rynku pracy zo-
stały opracowane na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Instytucie 
Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy w Norymber-
dze167. Studia empiryczne z tego okresu oceniające efekty polityki rynku pracy nale-
ży jednak traktować z pewnym dystansem ze względu na braki metodologiczne.

Badając efekty programów próbowano znaleźć odpowiedź na dwa pytania:
Jaki jest wpływ danego instrumentu polityki rynku pracy na zmniejszenie roz-
miarów bezrobocia? Innymi słowy chodzi o określenie liczby osób, które pozo-
stawałyby bez pracy, gdyby nie zastosowano danego instrumentu.
W jakim stosunku pozostają nakłady na dany instrument do kosztów, które by 
powstały z tytułu bezrobocia, gdyby mu nie przeciwdziałano? Koszty alterna-
tywne są tutaj rozumiane jako pieniężna korzyść z tytułu udziału w programie 
zatrudnieniowym.

W latach dziewięćdziesiątych podstawą dla badań efektywności instrumentów 
polityki rynku pracy były trzy oficjalne źródła informacji. Do dyspozycji badaczy 
były: 

próba losowa zatrudnionych Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa 
w Norymberdze (IAB-Beschäftigtenstichprobe), 
bank informacji Federalnego Urzędu Pracy o otrzymujących świadczenia z tytułu 
bezrobocia (Leistungsempfängerdatei-LED),
informacja Federalnego Urzędu Pracy o uczestnikach doskonalenia i przekwalifi-
kowania zawodowego dla bezrobotnych (ST35).
Od 2000 r. pomiaru efektywności instrumentów polityki rynku pracy dokonuje się 

z wykorzystaniem 2,2-procentowej próby losowej zintegrowanych biografii zawodo-
wych (IEB) Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa. Jest to bogaty bank 
informacji z czterech administracyjnych źródeł informacji, to jest: historii zatrud-

166 M. Caliendo, Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies. Lecture Notes in Economics and Mathe-
matical Systems, Springer Verlag, Berlin 2006.

167 Zob. D. Mertens (red.), Konzepte der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Eine Forschungsinventur des IAB, 
BeitrAB 70, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 1988.
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nienia (BeH), historii otrzymujących świadczenia z tytułu bezrobocia (LeH), banku 
ofert poszukujących pracy (BewA) i ogólnego banku informacji środków polityki 
rynku pracy (MTG). Ta 2,2-procentowa próba jest reprezentatywna dla osób co naj-
mniej z jednym meldunkiem w tych czterech źródłach. Zawiera ona 1,4 miliona osób 
i 17 milionów adnotacji.  

Reformy Komisji Hartza wprowadziły między innymi nową jakość w ocenie nie-
mieckiej polityki rynku pracy. Sprowadza się ona zarówno do kompleksowości ba-
dań, jak i szerszej palety stosowanych metod badawczych. 

Po pierwsze podejmuje się próby analizy efektów poszczególnych instrumentów 
aktywnej polityki rynku pracy w porównywalnych okresach. 

Po drugie, oprócz systematycznie prowadzonych badań z wykorzystaniem metod 
ekonometrycznych do określenia efektów, prowadzone są również bogate analizy 
strategii implementacji różnych instrumentów. 

Po trzecie, badania nad instrumentami polityki rynku pracy poszerzone zostały 
o makroekonomiczne aspekty, jak również benchmarking agencji pracy odnoszących 
sukcesy. 

Po czwarte, badania zorientowane są na efekty netto poszczególnych instrumen-
tów. 

Po piąte, instytucjonalne uwarunkowania są analizowane nie tylko w ramach 
procesu implementacji, ale również podejmowane są organizacyjno-socjologiczne 
analizy wskazujące kierunki przebudowy służb zatrudnieniowych, a w szczególności 
Federalnej Agencji Pracy. Na koniec należy podkreślić, że kierunki reform Federal-
nej Agencji Pracy wskazywane są również przez jej klientów.  

Sumując można powiedzieć, że ewaluacja zgodnie z założeniami reformy Hartza 
powinna mieć w zasadzie interdyscyplinarny charakter i opierać się na innowacyjnej 
koncepcji badawczej łączącej wiele elementów w jedną całość. Ta innowacyjna kon-
cepcja nie jest jeszcze konsekwentnie realizowana w praktyce, gdyż bardzo trudno 
jest dokonać systematycznego powiązania wszystkich jej elementów. Na przykład 
krótki okres stosowania nowych instrumentów i regulacji nie pozwala na uwzględ-
nianie długookresowych efektów. 

W sprawie ewaluacji programów zatrudnieniowych w ramach reformy Hartza 
pod koniec 2002 r. podjęta została przez Bundestag stosowna decyzja. To ogromne 
wyzwanie zostało podzielone na pięć następujących zadań:

Moduł 1 – Efekty instrumentów aktywnej polityki rynku pracy,
Moduł 2 – Przebudowa Federalnej Agencji Pracy,
Moduł 3 – Zobowiązania Federalnej Agencji Pracy,
Moduł 4 – Administracyjne wsparcie ewaluacji,
Moduł 5 – Zbieranie informacji, jej przetwarzanie i archiwizowanie w celu ewa-

luacji reform Hartza. 
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Bogaty zasób informacji na temat instrumentów i uczestników aktywnych progra-
mów zatrudnieniowych umożliwia prowadzenie szerokich analiz nad ich ewaluacją. 
W opracowaniach wykonywanych przez Instytut Badania Rynku Pracy i Zawodo-
znawstwa Federalnej Agencji Pracy i ośrodki akademickie podejmuje się profesjo-
nalne próby oszacowania efektów netto oddziaływania instrumentów polityki rynku 
pracy przy pomocy metod ekonometrycznych. Standardem stało się porównywanie 
położenia na rynku pracy uczestników programu z położeniem tzw. grupy kontrolnej. 
Grupę kontrolną tworzy się w ten sposób, że dobiera się do niej osoby o podobnych 
cechach do uczestników programu doskonalenia zawodowego. Różnice w położeniu 
obydwu grup na rynku pracy traktuje się jako efekt działania instrumentu. 

Do oszacowania efektów programów zatrudnieniowych ze względu na postawio-
ny cel stosuje się w RFN cztery płaszczyzny analizy:

mikroekonomiczną ewaluację,
makroekonomiczną ewaluację,
analizę efektywności przez porównanie kosztów i korzyści,
ocenę wdrożenia projektu.
Rezultaty badań nad ewaluacją przedstawimy szerzej na przykładzie szkoleń. Ni-

ska efektywność w zakresie doskonalenia zawodowego i przekwalifikowań bezro-
botnych w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych powodowała, że stały się one 
przedmiotem publicznej dyskusji168, a następnie reform w formie trzeciej księgi ko-
deksu socjalnego (SGB III). Obecnie znane są już pierwsze wyniki badań nad efek-
tami szkolenia zawodowego bezrobotnych po wprowadzeniu nowego kodeksu169. 
Omówione zostaną one z uwzględnieniem płci oraz części zachodniej i wschodniej. 

Treningi dla bezrobotnych w landach zachodnich przynoszą, po początkowym 
efekcie lock-in trwającym od dwóch do trzech miesięcy, pozytywne efekty zatrudnie-
niowe, które w wielu przypadkach są znaczące statystycznie. Efekty te są podobne 
dla kobiet, jak i mężczyzn, a ich wielkość uzależniona jest od długości okresu pozo-
stawania bez pracy. W okresie od 4 do 12 miesięcy po treningu stopa zatrudnienia 
jest wyższa o 5 punktów procentowych dla mężczyzn i 10 punktów procentowych 
dla kobiet w porównaniu z bezrobotnymi nie objętymi treningiem. Jest to efekt o dłu-
gotrwałym charakterze. 

Należy zaznaczyć, że stopa zatrudnienia uczestników treningu, jaki i bezrobot-
nych nie objętych programem, uzależniona jest od długości bezrobocia. Im dłuższy 

168 Por. B. Fitzenberger, S. Speckesser, Zur wissenschaftlichen Evaluation der aktiven Arbeitsmarktpolitik  in Deu-
tschland: Ein Überblick, „Mitteilungen aud der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung” 2000, Heft 33, s. 357–370 i 
R. Hujer, B. Fitzenberger, Stand und Perspektiven der Evaluation der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, 
„Perspektiven der Wirtschaftspolitik” 2002, Heft 2, s. 139–158. 

169 M. Biewen, B. Fitzenberger, A. Osikominu, R. Völter, Beschäftigungseffekte ausgewählter Massnahmen der be-
ruflichen Weiterbildung in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme, „Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung” 2006, 
nr 3–4, s. 365–390.
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był okres pozostawania bez pracy przed treningiem, tym niższa była stopa zatrud-
nienia po ukończeniu kursu. Przykładowo wskaźnik zatrudnienia dla osób pozosta-
jących bez pracy do trzech miesięcy wynosił około 40% po treningu, podczas gdy 
dla bezrobotnych ze stażem od 7 do 12 miesięcy tylko 25%. Okazuje się ponadto, że 
w Niemczech Zachodnich bezrobotne kobiety objęte tym instrumentem osiągają po 
programie trochę wyższą stopę zatrudnienia niż mężczyźni.

W Niemczech Wschodnich treningi nie dają pozytywnych efektów zatrudnienio-
wych. Są one małe i nieistotne statystycznie. Wyjątek stanowią tutaj bezrobotni męż-
czyźni, rozpoczynający treningi między siódmym a dwunastym miesiącem bezrobo-
cia. Dla tej populacji efekt zauważalny jest jednak dopiero po upływie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia treningu. 

Jeśli porównamy stopy zatrudnienia uczestników treningów i próby kontrolnej 
we wschodniej części Niemiec, to okazuje się, że mężczyźni w zasadzie wykazują 
się tylko nieznacznie niższymi możliwościami ponownej integracji z rynkiem pracy 
w porównaniu z landami zachodnimi. Natomiast w przypadku kobiet sytuacja jest 
gorsza i różnica ta wynosi 10 punktów procentowych na korzyść Niemiec Zachod-
nich. 

W landach zachodnich rezultaty doskonalenia zawodowego bezrobotnych (bez 
uwzględnienia praktycznych komponentów szkolenia) charakteryzują się dłuższym 
efektem lock-in w porównaniu z treningami. Podczas pierwszych miesięcy udziału 
w programie stopa zatrudnienia jest niższa o 20 punktów procentowych w stosunku 
do bezrobotnych z grupy kontrolnej. Lock-in efekt trwa do 12 miesięcy wśród osób, 
które rozpoczęły doskonalenie zawodowe w ciągu pierwszych sześciu miesięcy swo-
jego bezrobocia. U osób, które zostały objęte doskonaleniem zawodowym w póź-
niejszym okresie bezrobocia występuje krótszy czas trwania efektu lock-in.

O ile wpływ doskonalenia zawodowego dla mężczyzn i kobiet w części zachod-
niej, rozpoczynających szkolenia w okresie od trzeciego do szóstego miesiąca bez-
robocia, jest mało istotny statystycznie, to dla osób pozostających dłużej bez pracy 
jest on bardziej znaczący i istotny statystycznie. Stopa zatrudnienia mężczyzn jest 
– po początkowej fazie lock-in – o 7 punktów procentowych wyższa, a u kobiet o 10 
punktów. 

W Niemczech Wschodnich, podobnie jak w przypadku treningów, jest mało do-
wodów na pozytywne efekty doskonalenia zawodowego (z wyjątkiem mężczyzn 
rozpoczynających program do 3 miesiąca pozostawania bez pracy). Ta konstatacja 
odnosi się szczególnie do kobiet, które długi okres po szkoleniu mają mniejsze szan-
se zatrudnieniowe w porównaniu z grupą kontrolną. Trudna sytuacja tej grupy pro-
blemowej odzwierciedla się w poziomie ich stopy zatrudnienia, która po zakończeniu 
oddziaływania efektu lock-in nie przekracza 30% i jest znacznie niższa niż w części 
zachodniej. 
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Należy zaznaczyć, że doskonalenie zawodowe bezrobotnych w RFN może mieć 
też praktyczny charakter i odbywać się w formie praktyki lub wykonywania czynno-
ści zawodowych w tzw. firmach ćwiczeniowych. Ta forma praktycznego doskonale-
nia zawodowego daje szczególnie dobre rezultaty w części zachodniej wśród kobiet 
– efekt wynosi tutaj 10 punktów procentowych. Takiego rezultatu nie stwierdza się 
u bezrobotnych mężczyzn. Te różnice można wytłumaczyć tym, że kobiety biorą 
udział w praktycznych szkoleniach w zawodach typowych dla sektora usług, gdzie 
są dobre szanse zatrudnieniowe. Mężczyźni najczęściej doskonalą swoje kwalifika-
cje w zawodach związanych z przemysłem przetwórczym, w którym szanse na 
zatrudnienie są o wiele mniejsze. Natomiast praktyczne doskonalenie zawodo-
we nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów zatrudnieniowych w Niemczech 
Wschodnich. 

Negatywny obraz części wschodniej w zakresie oddziaływania doskonalenia za-
wodowego odzwierciedla trudną sytuację na rynku pracy i można domniemywać, 
że uczestnicy programów szkoleniowych w obydwu częściach kraju różnią się mię-
dzy sobą w dość istotny sposób. W regionach o wysokim bezrobociu doskonalenie 
zawodowe pełni bowiem funkcję zastępczą w stosunku do zatrudnienia, zwłaszcza 
w przypadku bezrobotnych, którym agencje pracy nie są w stanie udzielić pomocy. 

Sumując należy zaznaczyć, że najnowsze badania wskazują na lepsze efekty za-
trudnieniowe doskonalenia zawodowego bezrobotnych po wprowadzeniu reform 
w porównaniu z okresem przed zmianami. Te pozytywne rezultaty są widoczne 
zwłaszcza w części zachodniej Niemiec. Tendencja ta daje się zauważyć w czasie 
reform aktywnej polityki rynku pracy, ograniczających drastycznie wydatki na do-
skonalenie zawodowe. 

Mimo dokonującego się w RFN postępu w badaniach nad efektywnością dosko-
nalenia zawodowego bezrobotnych, wiele pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. 
Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest skala stosowania tego instrumentu. Rozbu-
dowany szeroko system szkoleń bezrobotnych w latach dziewięćdziesiątych prowa-
dził do wzrostu ich nieefektywności. Spadała szczególnie jakość programów szko-
leniowych dla bezrobotnych170. Duże rozmiary programów zatrudnieniowych ogra-
niczają także pośrednictwo pracy, najbardziej efektywny instrument polityki rynku 
pracy. Badania ewaluacyjne po wprowadzeniu reform Hartza pokazują jednak znacz-
ny wzrost efektów netto doskonalenia zawodowego dla bezrobotnych i zagrożonych 
bezrobociem.

170 Na ten problem zwraca się uwagę także w innych krajach. Por. L. Calmfors, A. Forslund, M. Hemström, op. cit.
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Kamil Zawadzki 

ROZDZIAŁ X

SZWECJA I DANIA 

1. Sytuacja na rynku pracy

Na gruncie europejskim przykładami rynków pracy godnymi pogłębionej analizy 
ze względu na osiągane wyniki są kraje skandynawskie, w szczególności Szwecja 
i Dania. Poziom wskaźnika zatrudnienia w tym regionie Starego Kontynentu należy 
do najwyższych – rósł systematycznie od lat 2003–2004, osiągając w 2008 r. w Danii 
78%, a w Szwecji 74%. W 2008 r. średnia dla całej wspólnoty oscylowała wokół 
66% zatrudnionych w ogóle osób w wieku 15–64 lata. Światowy kryzys gospodar-
czy odbił się w sposób widoczny na poziomie wskaźnika zatrudnienia w 2009 r., ale 
relacje między jego wysokością w analizowanych krajach i średnią dla Unii Europej-
skiej pozostały podobne (wykres 27).

Struktura zatrudnienia w omawianych krajach charakteryzuje się wyższym od 
średniej w UE–27 udziałem pracujących w usługach. W 2008 r. w tym sektorze było 
zatrudnionych 76,3% Duńczyków oraz 75,1% Szwedów. W tym samym czasie w ca-
łej UE–27 sektor usług zapewniał miejsca pracy dla 69,4% zatrudnionych.

O ile wskaźnik zatrudnienia w Danii i Szwecji od wielu lat przewyższa poziom 
zakładany w Strategii Lizbońskiej, drugi z najczęściej wykorzystywanych mierników 
sytuacji na rynku pracy nie wygląda już w obu krajach tak spektakularnie. Szczegól-
nie Szwecja, po okresie koniunktury na rynku pracy wyraźnie lepszej od średniej 
unijnej, zanotowała w latach 2002–2005 znaczny wzrost stopy bezrobocia, która od 
tego czasu – spadając w latach 2005–2008 i rosnąc w latach 2008–2009 – coraz bliż-
sza była średniej dla UE–27. W efekcie w 2009 r. przekroczyła 8%, zrównując się 
niemal z poziomem tego wskaźnika w całej Wspólnocie (wykres 28).
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Wykres 27. Wskaźnik zatrudnienia w Danii i Szwecji na tle UE–27 w latach  
2000–2009 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Wykres 28. Stopa bezrobocia w Danii i Szwecji na tle UE–27 w latach 2001–2009 (w %) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Wśród grup problemowych na rynku pracy, do których w Europie kieruje się 
znaczną część środków APRP, są bezrobotne kobiety i osoby starsze. Obie te zbio-
rowości w krajach skandynawskich są aktywne zawodowo w większym stopniu niż 
w pozostałej części UE. W dużej mierze jest to zasługa wsparcia instytucjonalnego. 
Dostęp do form zorganizowanej opieki nad dziećmi oraz płatne urlopy dla obojga 
rodziców umożliwiają łączenie pracy zawodowej i obowiązków domowych. Poziom 
bezrobocia kobiet jest szczególnie niski w Danii, gdzie w 2008 r. osiągnął zaledwie 
3,7%, w Szwecji zaś wyniósł 6,4%.

Skutki kryzysu widoczne są przede wszystkim w statystykach za 2009 r., kiedy 
poziom bezrobocia kobiet w OECD wzrósł do 7,8%. Jednak nawet w tak trudnej 
sytuacji gospodarczej Dunki mogą mieć powody do zadowolenia – stopa bezrobo-
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cia równa 5,4% w 2009 r. jest wciąż rezultatem w większości krajów nieosiągalnym. 
Szczegółowe statystyki obrazujące dynamikę stóp bezrobocia kobiet i mężczyzn 
w analizowanych krajach pokazano w tab. 34.

Tabela 34. Stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn w Szwecji i Danii w latach 2006–2009 
(w %) 

Kraj Płeć 2006 2007 2008 2009

OECD
M 6,0 5,6 6,0 8,7
K 6,6 6,0 6,2 7,8

Szwecja
M 7,0 5,9 5,9 8,8
K 7,2 6,4 6,4 8,1

Dania
M 3,4 3,5 3,1 6,7
K 4,6 4,2 3,7 5,4

Źródło: OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, Paris 2010.

Trudno podać jednoznaczną przyczynę wysokiego udziału w szwedzkim rynku 
pracy, choć z pewnością można wskazać czynniki sprzyjające, jak na przykład zachę-
ty do pozostawania w aktywności zawodowej zawarte w systemie emerytalnym.

Tabela 35. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata w Danii i Szwecji w la-
tach 2006–2009 (w %) 

Kraj 2006 2007 2008 2009
OECD 52,7 53,5 54,1 54,5

Szwecja 69,8 70,1 70,3 70,1
Dania 60,7 58,6 57,0 57,5

Źródło: OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, Paris 2010.

Nigdy w tym kraju wcześniejsze emerytury nie były traktowane jako instrument 
zwalczania wysokiego bezrobocia171. Dlatego od lat wskaźnik zatrudnienia osób 
w wieku 55–64 lata w Szwecji jest na poziomie zbliżonym do 70%, podczas gdy cel 
do osiągnięcia w 2010 r. sformułowany w Europejskiej Strategii Zatrudnienia dla tej 
grupy wiekowej wynosi zaledwie 50%. 

Tabela 36. Stopa bezrobocia młodzieży (15–24 lata) w Danii i Szwecji w latach 2006–
2009 (w %) 

Kraj 2006 2007 2008 2009
OECD 12,5 12,0 12,7 16,4

Szwecja 21,3 18,9 19,4 25,0
Dania 7,7 7,9 7,6 11,2

Źródło: OECD, Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis, Paris 2010.

171 A. Forslund, Labour supply incentives, income support systems and taxes in Sweden, IFAU, Working Paper 2009, 
nr 30, s. 22.
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Dania także może poszczycić się wskaźnikiem zatrudnienia osób starszych na 
poziomie przekraczającym średnią w OECD – 57,5% w 2009 r. przy średniej dla 
krajów wliczanych do tej wspólnoty na poziomie 54,5%. Niepokoić jednak może 
obserwowane od kilku lat zahamowanie jego wzrostu. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja na rynkach pracy omawianych krajów 
skandynawskich biorąc pod uwagę kolejną grupę problemową – młodzież. Jej po-
łożenie jest wyraźnie gorsze od pozostałych grup wiekowych zarówno w Szwecji, 
Dani, jak i w całej OECD. Jednak tym razem to w Szwecji sytuacja jest znacznie 
poważniejsza niż w Danii: bezrobocie osób w wieku 15–24 lata jest tam ponad dwu-
krotnie większe niż wśród Duńczyków i o połowę przekracza średnią dla OECD (tab. 36).

2. Instytucje rynku pracy

Naczelną instytucją nadzorującą i realizującą politykę zatrudnienia i rynku pracy 
jest Ministerstwo Rynku Pracy (Arbetsmarknadsdepartementet), działające samo-
dzielnie od stycznia 2007 r.172. W skład merytorycznej części jego struktury organi-
zacyjnej wchodzą cztery wydziały: Polityki Rynku Pracy, Prawa Pracy i Środowiska 
Pracy, Badań i Analiz oraz Międzynarodowy173. Wydział Polityki Rynku Pracy od-
powiada za usługi rynku pracy, programy polityki rynku pracy, inicjatywy wobec 
osób niepełnosprawnych, a także wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Wydział drugi nadzoruje proces legislacji w obrębie prawa pracy, 
kształtowanie warunków i godzin pracy oraz zasad wynagradzania. Wydział Badań 
i Analiz monitoruje rozwój zjawisk na rynku pracy, przygotowuje analizy i raporty. 
Ostatni – Wydział Międzynarodowy – odpowiada za koordynację pracy Ministra ds. 
Unii Europejskiej, przygotowanie i realizację unijnej prezydencji, a także współpra-
cę w ramach instytucji międzynarodowych (m.in. MOP).

Celami ogólnymi polityki rynku pracy jest troska o dobre funkcjonowanie rynku 
pracy, stałe podnoszenie poziomu zatrudnienia w długim okresie, efektywne łączenie 
poszukujących pracy i oferujących zatrudnienie, a także ograniczenie wykluczenia 
społecznego. 

Realizację działań Ministerstwa Rynku Pracy wspiera dziewięć podległych agen-
cji. Jedną z nich są Szwedzkie Publiczne Służby Zatrudnienia (Arbetsförmedlingen). 
Są one siecią 325 lokalnych biur pracy działających w 69 okręgach rynku pracy 
i największą w kraju agencją zatrudnienia, świadczącą swoje usługi bezpłatnie. Na 
jej czele stoi Dyrektor Generalny i Zarząd. Arbetsförmedlingen zatrudnia doradców 

172 Wcześniej podlegało Ministerstwu Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji. 
173 Regelingskansliert, Ministry of Employment Sweden, Stockholm 2009, http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/

a/135977.



181

zawodowych, pośredników pracy i job-coachów174.
Drugą z bardzo istotnych agencji Ministerstwa Rynku Pracy jest działający w Up-

psali Instytut Ewaluacji Polityki Rynku Pracy (IFAU). Do jego głównych celów za-
liczono: ewaluację efektów polityki rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, ba-
dania nad funkcjonowaniem rynku pracy, edukację i propagowanie wiedzy nt. rynku 
pracy i działających na nim instytucji, zbieranie i udostępnianie danych do badań 
innym podmiotom.

Duńskie Ministerstwo Zatrudnienia (Beskœftigelsesministeriet) jest odpowiedzial-
ne za działania w odniesieniu do bezrobotnych, którym przysługują zasiłki dla bezro-
botnych lub pomoc opieki społecznej. Reguluje ponadto zasady dotyczące zatrudnie-
nia i warunków pracy, BHP, wsparcia finansowego zatrudnienia, usług pośrednictwa 
pracy, instrumentów skierowanych do pracodawców i aktywnej polityki rynku pracy. 
Przyznaje i wypłaca nie tylko zasiłki dla bezrobotnych, ale także wsparcie z pomocy 
społecznej, stypendia i subwencje przy programach aktywizacyjnych, zasiłki choro-
bowe oraz świadczenia w ramach programów rehabilitacji zawodowej. Ministerstwo 
odpowiada ponadto za programy aktywizacji osób nieubezpieczonych, usługi dla 
pracodawców związane z poszukiwaniem pracowników i monitorowaniem rynku 
pracy, inicjatywy wspierające integrujący rynek pracy oparty na odpowiedzialności 
społecznej175.

Częścią duńskiego Ministerstwa Pracy jest działająca na szczeblu centralnym 
Agencja Rynku Pracy (Arbejdsmarkedsstyrelsen). Na poziomie lokalnym działa 91 
centrów pracy, które od sierpnia 2009 r. podlegają całkowicie gminom. Poziom śred-
ni to 4 regiony, które wspierają działania urzędów pracy i monitorują rynek pracy. Na 
wszystkich trzech poziomach istnieją także Rady Zatrudnienia176.

3. Środki aktywnej polityki rynku pracy

Szwedzki Program Reform dla Wzrostu i Zatrudnienia 2005–2008177 zawiera cały 
szereg wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia i rynku pracy. W ramach wy-
tycznej dotyczącej promowania podejścia do pracy przez pryzmat cyklu życia skon-
centrowano się między innymi na problemie młodzieży. Bezrobocie w tej grupie 
wiekowej jest większe niż wśród starszych uczestników szwedzkiego rynku pracy, 
zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, choć trwa krócej. Młodzieży zagwa-
rantowano uczestnictwo w działaniach aktywizacyjnych w trakcie pierwszych 100 
dni od zarejestrowania jako osoby szukające pracy. Szereg nowych działań z zakresu 

174 http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/About-us.html
175 Beskœftigelsesministeriet, Danish Ministry of Employment, http://uk.bm.dk/TheMinistry/The%20Ministry.aspx
176 Beskœftigelsesministeriet, Danish Ministry of Employment, http://www.ams.dk/Ams/English.aspx
177 Regeringskansliet, The Swedish Reform Programme for Growth and Employment 2005–2008,  Portal rządu 

Szwecji: www.sweden.gov.se/content/1/c6/05/28/62/c0ecb152.pdf
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APRP wprowadzonych wobec osób do 24. roku życia od 2005 r. obejmował178:
świadczenia zachęcające do zatrudniania długookresowo bezrobotnej młodzieży 
mogą być wypłacane już po 6, a nie 12 miesiącach, jak było to wcześniej; 
doradztwo zawodowe oraz usługi wspomagające poszukiwanie pracy stały się in-
tegralną i inicjującą częścią instrumentów stosowanych wobec bezrobotnej mło-
dzieży, a indywidualne plany działań muszą być tworzone w ciągu dwóch tygodni 
od pierwszej rejestracji w urzędzie pracy; 
od 2006 r. powstały miejsca szkoleniowe dla młodzieży, będące kombinacją szko-
lenia na stanowisku pracy i nauki przedmiotów zawodowych lub ogólnych; 
wspieranie uzupełniania wykształcenia średniego przez długookresowo bezrobot-
ną młodzież; 
dodatkowe środki finansowe pochodzące od jednostek samorządowych na two-
rzenie sezonowych miejsc pracy dla bezrobotnej młodzieży; 
wsparcie finansowe instytucji pozarządowych zajmujących się rozwojem współ-
pracy między publicznymi służbami zatrudnienia, pomocą społeczną, szkołami 
i lokalnym biznesem.
Kolejną grupą problemową na rynku pracy są kobiety. Choć Szwecja może po-

szczycić się jednym z najwyższych wskaźników zatrudnienia kobiet w całej UE, tym 
niemniej wciąż przykłada się tam wiele uwagi do polityki równości płci na rynku 
pracy. W związku z faktem, iż więcej mężczyzn niż kobiet przekracza próg docho-
dów uprawniający do zasiłku rodzicielskiego, podniesiono jego poziom, by zachęcić 
panów do częstszego przejmowania obowiązków domowych i opiekuńczych. Ponad-
to ważnymi środkami podnoszenia aktywności zawodowej kobiet jest zapewnienie 
dobrej jakości opieki instytucjonalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkol-
nym po zajęciach lekcyjnych po przystępnej dla pracujących rodziców cenie.

Od 2005 r. Narodowa Rada ds. Rynku Pracy otrzymała dodatkowe środki z prze-
znaczeniem na ekspansję działań polityki rynku pracy. Pakiet rozwiązań zapropono-
wany przez rząd obejmował między innymi179:

rozszerzenie form zatrudnienia subwencjonowanego dla długookresowo bezro-
botnych, miejsca te powstaną w sektorze publicznym dla ograniczenia efektu za-
stąpienia, pracodawca otrzyma (do wyznaczonej kwoty) całość kosztów płaco-
wych; 
stwierdzono, że długość okresu otrzymywania subsydiów nie ma tak dużego zna-
czenia dla przyszłych szans zatrudnienia beneficjenta jak samo doświadczenie 
pracy i kontakt z rynkiem pracy, w związku z czym zredukowano czas subsydio-
wania z 24 do 18 miesięcy; 

178 Ibidem.
179 Ibidem.
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dla zachęcenia pracodawców do inwestowania w rozwój kwalifikacji kadr i za-
pewnienia 10 tys. bezrobotnym możliwości doświadczenia pracy rząd wprowadził 
system czasowych zastępstw; pracodawca wysyłający pracownika na szkolenie 
który zgodzi się przyjąć na ten czas osobę bezrobotną do pracy może liczyć na 
dofinansowanie tego szkolenia oraz otrzymanie refundacji części wynagrodzenia 
wypłacanego przyjętemu bezrobotnemu; system wprowadzono w sektorze służby 
zdrowia w trosce o podnoszenie kwalifikacji personelu pomocniczego (pielęg-
niarki, sanitariusze); 
zwiększono kwotę środków przeznaczonych w latach 2006–2007 na programy 
rynku pracy; 
wobec osób niepełnosprawnych wprowadzono trójstopniową procedurę: począt-
kowo usługi doradztwa zawodowego, następnie rehabilitacja w miejscu pracy, 
a jeśli nie przyniesie to rezultatu – zatrudnienie chronione w firmie prywatnej lub 
państwowym Samhall AB180; 
zamawianie w Instytucie Ewaluacji Polityki Rynku Pracy (IFAU) usług profilo-
wania bezrobotnych, aby publiczne służby zatrudnienia były w stanie stosować 
właściwe instrumenty we właściwym czasie wobec osób zagrożonych długookre-
sowym bezrobociem; 
Krajowa Rada Rynku Pracy (AMS) ma współpracować z agencjami pracy tym-
czasowej lub innymi agencjami zatrudnienia aby pomóc znaleźć pracę bezrobot-
nym absolwentom.
Zaznaczyć należy, że powyższe działania są tylko drobną częścią pakietu zmian 

w polityce gospodarczej, zatrudnienia i rynku pracy, jakie Szwecja wprowadziła 
w ostatnich latach. Na pełną ocenę ich skuteczności obecnie jest jednak jeszcze za 
wcześnie.

Z kolei w Danii udział wydatków na aktywną politykę rynku pracy w PKB jest 
najwyższy w całej Unii Europejskiej181. Jest ona silnie zintegrowana z polityką pa-
sywną, zgodnie ze „złotym trójkątem flexicurity”182. Model ten wspiera mobilność 
przestrzenną i zawodową poprzez obniżenie ochrony miejsc pracy (job security) 
zrekompensowanej bezpieczeństwem dochodowym (wysokimi zasiłkami dla bezro-
botnych) i bezpieczeństwem zatrudnienia (aktywna polityka rynku pracy nastawiona 
głównie na podnoszenie kwalifikacji i aktywizację bezrobotnych). APRP pełni zatem 
w duńskiej koncepcji rolę łącznika między elastycznością na rynku pracy a hojną 
polityką pasywną. W perspektywie mikroekonomicznej wspiera osiąganie dwóch 

180 Jest to działająca na terenie całego kraju firma zatrudniająca ponad 20 tys. osób niepełnosprawnych do pracy 	
w przetwórstwie, składaniu i pakowaniu, magazynowaniu i logistyce, utrzymywaniu obiektów i terenów, sprzą-
taniu i opiece nad osobami starszymi; zob. http://www.samhall.se/About-Samhall 

181 Według danych Eurostatu wyniósł 1,58% w 2005 r. i 1,31% w 2007 r.
182 E. Viebrock, J. Clasen, Flexicurity and welfare reform: a review, „Socio-Economic Review” 2009, nr 7, s. 313–

314.
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celów183: 
aktywizacyjnego – zagwarantowanie bodźców do poszukiwania pracy w okresie 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
kwalifikacyjnego – podniesienie szans znalezienia pracy przez bezrobotnych.
Wśród aktualnie stosowanych w Danii instrumentów i usług aktywnej polityki 

rynku pracy można wskazać: programy wspierające zatrudnienie w sektorze prywat-
nym, programy wspierające zatrudnienie w sektorze publicznym, programy szkole-
niowe i edukacyjne, usługi rynku pracy oraz celowe programy integracyjne184. 

W sektorze prywatnym działania te przyjmują głównie formę subsydiów płaco-
wych dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne na szkolenie zawodowe 
w miejscu pracy. Zasadniczym celem tego instrumentu jest umożliwienie bezrobot-
nemu doświadczenia pracy zanim zostanie włączony do regularnego zatrudnienia. 
Subsydia płacowe dla prywatnych pracodawców przybierają również postać staży 
dla dorosłych (wykorzystywane w sytuacji braku osób o specyficznych kwalifika-
cjach w danej branży) oraz praktyk (2–4 tygodniowe szkolenie zawodowe przed 
otrzymaniem zatrudnienia).

Z kolei instrumenty angażujące podmioty sektora publicznego obejmują zatrud-
nienie subsydiowane oraz bezpośrednie tworzenie miejsc pracy. Podobnie jak w sek-
torze prywatnym mogą mieć postać szkolenia zawodowego w miejscu pracy. Inną 
formą są indywidualne szkolenia w miejscu pracy, które bezrobotnym w szczególnie 
trudnej sytuacji oferują czasowe zatrudnienie. Do programów bezpośredniego two-
rzenia miejsc pracy w sektorze publicznym zaliczyć można services jobs dla długo-
okresowo bezrobotnych oraz pool jobs – czasowe świadczenie pracy, w czasie które-
go bezrobotny nie traci prawa do zasiłku.

Trwające kilka miesięcy programy edukacyjne i szkoleniowe składają się ze 
wszystkich typów szkoleń poza stanowiskiem pracy. Obejmują subsydia edukacji 
dorosłych, zasiłki edukacyjne, specjalnie adaptowane działania edukacyjne oraz pro-
gramy uzupełniania edukacji dorosłych. 

W ramach usług rynku pracy dominują dwa komplementarne działania: intensyw-
ne poszukiwanie pracy – instrument prewencyjny zawierający doradztwo zawodowe 
i IPD oraz aktywizacja wstępna – w czasie której bezrobotny zapoznaje się ze swoi-
mi prawami i obowiązkami. 

Programy integracyjne dla grup problemowych obejmują wszelkie instrumenty 
skierowane dla imigrantów (także obejmujące naukę języka duńskiego) oraz niepeł-
nosprawnych – programy elastycznego zatrudnienia i tzw. light-job.

183 G. Blache, Active Labour Market Policies in Denmark: a Comparative Analysis of Post-Program Effects, MPRA 
Paper No. 23168, 10 October 2008.

184 Ibidem. 
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4. Ewaluacja programów zatrudnienia

Szwecja jest jednym z pionierów aktywnej polityki rynku pracy w Europie, a ba-
dania efektywności programów zatrudnieniowych są prowadzone w tym kraju od 
wielu lat. Niektóre analizy dowodzą, że szwedzka polityka rynku pracy rzeczywiście 
przyczyniła się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia w latach 90. ubiegłego wie-
ku. Wyniki także sugerują, że pewne pogramy nakierowane na długookresowo bez-
robotnych mogą znacząco podnosić zatrudnienie w tej grupie. Jednak istnieje wiele 
studiów ewaluacyjnych, które wskazują, że wkład APRP w podnoszenie poziomu za-
trudnienia i aktywności ekonomicznej jest skromny, a sama aktywna polityka rynku 
pracy nie wydaje się głównym motorem podnoszenia udziału w rynku pracy185. 

Wprowadzane w pierwszej dekadzie XXI wieku reformy aktywnej polityki rynku 
pracy w Szwecji mają charakter głównie ewolucyjny. Wyjątek stanowią zmiany do-
tyczące kontraktowania usług rynku pracy u prywatnych dostawców. Pierwsze studia 
pilotażowe dotyczące efektów tych zmian wskazują, że wprawdzie istnieją różnice 
między publicznymi służbami zatrudnienia a instytucjami prywatnymi oferującymi 
pomoc w poszukiwaniu pracy, ale są one nieznaczne. Jedynie w przypadku długo-
okresowo bezrobotnych emigrantów zaobserwowano wyraźnie lepszą skuteczność 
sektora prywatnego186. 

Skuteczność zatrudnieniową głównych typów instrumentów stosowanych 
w Szwecji w tym czasie pokazano w tab. 37. Efektywność zatrudnieniową zbadano 
po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia udziału w programie. Istotnym wnioskiem jest 
obserwacja, że tylko w przypadku szkoleń wzrasta ona jeszcze wyraźnie w drugim 
kwartale – w przypadku mężczyzn o prawie 5 punktu procentowego, a kobiet o 4,5 
punktu procentowego. Ogółem w 2004 r. 3 miesiące po szkoleniu pracę znajdowała 
co trzecia osoba.

Jeśli chodzi o działania mające na celu wspieranie zatrudnienia ich skuteczność 
– zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet – była wyraźnie wyższa niż szkoleń i prze-
kraczała 40%. W tym przypadku drugi kwartał poszukiwań pracy po odbyciu pro-
gramu przynosił efekt zatrudnieniowy zaledwie około 2% uczestników, którzy nie 
znaleźli pracy w trakcie pierwszych 3 miesięcy. 

Jeden kwartał jest czasem weryfikującym w pełni możliwości zatrudnieniowe 
programów skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz instrumentów wspierają-
cych własną przedsiębiorczość. Poziom efektywności zatrudnieniowej tych działań 
nie zmienia się już praktycznie po pierwszych 3 miesiącach. Oczywiście – co charak-
terystyczne nie tylko dla Skandynawów – najwyższą skutecznością zatrudnieniową 

185 A. Forslund, op. cit., s. 12–13.
186 Ibidem, s. 14.
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cechują się programy wspierania własnej przedsiębiorczości. Interesujące jest przy 
tym jednak to, że w Szwecji w przypadku zaledwie 80% korzystających z takiej po-
mocy założona firma działa nadal po pierwszym kwartale. 

Tabela 37. Stopa efektywności zatrudnieniowej brutto poszczególnych rodzajów pro-
gramów APRP w 2004 r. według płci (w %) 

Rodzaj programu*
Ogółem Mężczyźni Kobiety

po 3 
mies.

po 6 
mies.

po 3 
mies.

po 6 
mies.

po 3 
mies.

po 6 
mies.

Ogółem 36,4 40,0 37,7 41,4 34,8 38,3
Szkolenia 32,3 37,1 34,2 39,1 30,1 34,6
Wspieranie 
zatrudnienia 41,0 43,3 41,3 43,6 40,6 42,8

Integracja 
niepełnosprawnych 23,1 24,4 23,5 25,2 22,3 22,9

Wspieranie 
zakładania własnej 
działalności 
gospodarczej

80,6 80,0 80,7 79,5 80,3 80,8

* wg klasyfikacji Eurostatu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Regeringskansliet, The Swedish Reform Programme for 

Growth and Employment 2005–2008, Portal rządu Szwecji: www.sweden.gov.se/content/1/
c6/05/28/62/c0ecb152.pdf.

Najbardziej znaczącą cechą ostatnich reform APRP w Szwecji jest koncentracja 
na pomocy w poszukiwaniu pracy. Działania te obejmują między innymi: program 
dla bezrobotnej młodzieży, program dla długookresowo bezrobotnych oraz więcej 
środków skierowanych na prace społeczne187. Zmian wprowadzonych pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku nie objęto jeszcze szeroką ewaluacją, ale badania po-
dobnych działań sugerują ich uzasadnienie. 

Dane gromadzone przez szwedzkie instytucje badające rynek pracy pozwalają 
na bardzo szerokie i wieloaspektowe analizy. W najnowszej literaturze pojawiają się 
wyniki badań podłużnych na osobach bezrobotnych, które pozwalają nie tylko okre-
ślić skuteczność zatrudnieniową danego instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, 
ale również – śledząc losy danej osoby – wykazać związek partycypacji w programie 
z długością pozostawania w bezrobociu oraz z przyszłymi dochodami uczestnika. 
Wyniki tych badań są następujące188:

programy szkoleniowe wydają się nie mieć żadnego pozytywnego skutku na 
uczestników; przeciwnie – powodują opóźnienie wyjścia z bezrobocia przez efekt 

187 Ibidem, s. 14.
188 J. Adda, C. M. Dias, C. Meghir, B. Sianesi, Labour market programmes and labour market outcomes: a study of 

the Swedish active labour market interventions, IFAU, Working Paper 2007, nr 27, s. 5.
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zamknięcia, w skutek czego są oni powstrzymywani od podejmowania zatrudnie-
nia w czasie trwania programu; samo uczestnictwo w szkoleniu może być także 
wykorzystane dla odnowienia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych; 
subsydiowane zatrudnienie może być korzystne, szczególnie wobec osób o wyż-
szych kwalifikacjach; przyspiesza przemieszczenie do zatrudnienia, choć nie 
jest całkowicie wolne od efektu zamknięcia; wykazano także pozytywny wpływ 
uczestnictwa w tego typu programach na wysokość uzyskiwanych płac, jakkol-
wiek nie tak znaczące jak zwykłe doświadczenie zawodowe; uczestnicy lepiej 
wykwalifikowani mają także szanse na dłuższe okresy zatrudnienia po zatrudnie-
niu subsydiowanym niż bezrobotni nieuczestniczący w takich programach.
Z kolei publikowane w 2009 r. wyniki badań eksperymentalnych analizują efek-

tywność działań wspierających poszukiwanie pracy przez osoby bezrobotne. Obej-
mowały one trwające od 2 do 6 tygodni pilotażowe programy zintensyfikowanych 
akcji poszukiwania pracy wobec bezrobotnych w kilku regionach Szwecji. Uczestni-
kami były osoby mające i niemające prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotni 
należący do grupy kontrolnej byli natomiast poddawani standardowym procedurom 
i doświadczali rutynowego wsparcia w postaci pośrednictwa pracy oraz uczestnictwa 
w tradycyjnych programach, np. szkoleniach189.

W ramach badanych programów pilotażowych wobec uczestników stosowano na-
stępujące działania190:

Informacje w rejestrze bezrobotnego są weryfikowane i aktualizowane o dane 
na temat aktualnych osiągnięć edukacyjnych, doświadczenia zawodowego i ro-
dzaju poszukiwanego zajęcia; uczestnicy których profil kwalifikacyjny nie był 
zgodny ze zgłaszanymi wakatami otrzymywali szczególny nadzór w systemie 
informatycznym, a w razie pozytywnego dopasowania – propozycję pracy.
Akcja poszukiwania pracy składa się z prowadzonych grupowo w czasie coty-
godniowych lub comiesięcznych usług doradztwa zawodowego i poszukiwania 
pracy takich, jak: strategie poszukiwania pracy, samoocena, przygotowywanie 
dokumentów aplikacyjnych, wybór najlepszych metod samoobsługi w oferty 
publicznych służb zatrudnienia. 
Dodatkowo monitorowano sposób poszukiwania pracy oraz warunki nabywania 
uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Kontrole podejmowanych przez bez-
robotnego działań były integralną częścią spotkań dotyczących poszukiwania 
pracy; weryfikowano także skierowania do pracy i umowy z pracodawcami. 
W razie takiej potrzeby uczestnicy trybu specjalnego mieli także dostęp do tra-
dycyjnych programów oferowanych wszystkim pozostałym bezrobotnym.

189 P. Hägglund, Experimental evidence from intensified placement efforts among unemployed in Sweden, IFAU, 
Working Paper 2009, nr 16, s. 3.

190 Ibidem, s. 9.
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Weryfikacja efektów przedstawionych powyżej programów pozwoliła wyciągnąć 
następujące wnioski191. Ogólna ich ocena jest pozytywna, potwierdzając także po-
przednie badania na temat efektywności takich działań. Jakkolwiek należy zaznaczyć, 
że niewielkie próby podlegające badaniu w opisywanym eksperymencie w pewnych 
obszarach nie pozwoliły na wyciągnięcie rozstrzygających wniosków. Podjęte dzia-
łania przyczyniły się do skrócenia czasu pozostawania w bezrobociu, szczególnie 
osób długookresowo bezrobotnych oraz nisko wykwalifikowanych. W trzech na pięć 
badanych ośrodkach zanotowano ponadto pozytywny wpływ programu na wzrost 
prawdopodobieństwa zatrudnienia oraz poziom zarobków po programie (dotyczyło 
to głównie bezrobotnych krótkookresowo oraz tych o wysokim poziomie wykształ-
cenia). 

W związku ze znacznymi wydatkami przeznaczanymi w Danii na politykę ryn-
ku pracy nie dziwi prowadzenie badań efektów zatrudnieniowych, jakie programy 
przynoszą. Estymacje prowadzone w latach 90. pokazywały, że szkolenia w miejscu 
pracy dają lepsze rezultaty w sektorze prywatnym niż publicznym, a w przypadku 
programów edukacyjnych efekt zatrudnieniowy jest nawet ujemny. 

Badania efektów APRP w Danii z ostatnich lat potwierdziły, że to sektor prywatny 
oferuje największą skuteczność znalezienia pracy po programie192. Pozytywne efekty 
stwierdzono w przypadku usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Dłu-
goterminowe efekty programów edukacji i szkoleń – uwzględniające także poziom 
dochodów uczestników po programie – okazały się istotnie pozytywne. Dobre rezul-
taty przynoszą również staże dla dorosłych.

Warto przywołać także wyniki bardzo szerokich badań wpływu aktywnej poli-
tyki rynku pracy w Danii w latach 1995–2005 na trwałe zatrudnienie oraz zarobki 
uczestników jakie przeprowadzono przy wykorzystaniu metody propensity score 
matching193. Analizę kosztów i zysków wykonano, biorąc pod uwagę: wpływ udzia-
łu w programie na wynagrodzenia, wielkość transferów dochodowych, jednostko-
we koszty programów, subsydia płacowe związane ze szkoleniami w miejscu pracy, 
a także efekty pozorne jałowego biegu związane z utratą wpływów z opodatkowania. 
Rezultaty badań były następujące:

szkolenie zawodowe w sektorze prywatnym skutkuje wyższymi zarobkami oraz 
ograniczonymi transferami dochodowymi po programie; 
szkolenie zawodowe w sektorze publicznym także generuje znaczącą nadwyżkę; 
szkolenie poza stanowiskiem pracy (typu off-the-job) tworzy znaczny deficyt: ni-
skie efekty płacowe i dochodowe, wysokie koszty administracyjne i realizacji; 
uczestnicy większości programów początkowo doświadczają dotkliwego i dłu-

191 Ibidem, s. 32–33.
192 G. Blache, op.cit.
193 S. T., Jespersen, J. R. Munch, L. Skipper, Costs and benefits of Danish active labour market programmes, „Labo-

ur Economics” 2008, nr 15, s. 880.
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gotrwałego negatywnego efektu zamknięcia (proporcjonalnie do czasu trwania 
danego instrumentu), a ewentualne pozytywne efekty uwidaczniają się nie wcześ-
niej niż po roku; 
w ocenie zysków i strat programów należy w związku z tym kierować się ich dłu-
gookresowym oddziaływaniem, biorąc od uwagę także profil szkolenia.
Interesujące są także rezultaty badań efektów aktywnej polityki rynku pracy wy-

kraczające poza skuteczność zatrudnieniową i wpływ na późniejsze wynagrodzenie. 
W 2007 r. badacze duńskiego Centre for Comparative Welfare Studies oraz Aal-
borg University przeprowadzili analizy, które miały wskazać oddziaływanie APRP 
na marginalizację społeczną, poczucie własnej wartości wśród bezrobotnych oraz 
ich stygmatyzację przez udział w programach zatrudnieniowych194. Wyniki okaza-
ły się dość zaskakujące i jednoznaczne. Wpływ aktywizacji na wszystkie wskaźniki 
marginalizacji społecznej okazał się bardzo niski, a efekty nieznaczące. Nie stwier-
dzono różnic w zakresie samooceny, poczucia stygmatyzacji i sieci społecznych 
bezrobotnych uczestniczących i nieuczestniczących w programach. Nie wykazano 
znaczących różnic w obiektywnych cechach takich, jak poziom wykształcenia czy 
stan zdrowia, co świadczy o braku efektu zbierania śmietanki przy kierowaniu bez-
robotnych do programów. Wobec takich rezultatów jedynym argumentem za pozo-
stawieniem działań aktywizacyjnych pozostaje moralna zasada „nie ma przywilejów 
bez zobowiązań”, zgodnie z którą należy wykazać się aktywnością w poszukiwaniu 
pracy aby korzystać z pomocy publicznej. Choć nie udało się tymi badaniami wy-
kazać, że APRP – nawet jeśli nie przynosi pozytywnych efektów zatrudnieniowych 
– redukuje poziom marginalizacji społecznej, to pokazano silną dodatnią zależność 
między uczestnictwem w programach aktywizacyjnych, a subiektywną oceną po-
ziomu własnej wartości i podniesieniem szans powrotu na rynek pracy dokonywaną 
przez samych bezrobotnych. 

194 K. N. Breidahl, S. L. Clement, Th. Lyngdahl, Social effects of active labour market policy, http://vbn.aau.dk/en/
publications/social-effects-of-active-labour-market-policy%28df9113a0-67a3-11dd-92a2-000ea68e967b%29.
html
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