
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

DEPARTAMENT RYNKU PRACY 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informacja na temat  rynku pracy,  
działań rządu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i jego 

skutkom oraz planowanych i wdrażanych zmianach 
funkcjonowania urzędów pracy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Warszawa, czerwiec 2013 r.



 

 

Spis treści 
 
I.  Sytuacja na rynku pracy .......................................................................................................... 4 

1. Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego ......................................................................... 4 
2. Bezrobotni wg płci .............................................................................................................. 7 
3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania ........................................................................... 9 
4. Bezrobotni według wieku .................................................................................................. 10 
5. Bezrobotni według poziomu wykształcenia ...................................................................... 12 
6. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy ............................................................ 14 
7. Bezrobotni według stażu pracy ......................................................................................... 16 
8. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ................................................................... 17 
9. Bezrobotni do 25 roku życia .............................................................................................. 18 
10. Bezrobotni powyżej 50 roku życia .................................................................................... 20 
11. Długotrwale bezrobotni ..................................................................................................... 22 
12. Zróżnicowanie terytorialne bezrobocia ............................................................................. 24 
13. Bilans bezrobotnych .......................................................................................................... 26 
14. Aktywizacja bezrobotnych ................................................................................................ 29 

II.  Instytucje obsługujące rynek pracy ....................................................................................... 31 
1. Zatrudnienie w urzędach pracy ......................................................................................... 31 

1.1  Stan zatrudnienia ........................................................................................................... 31 

1.2  Płynność zatrudnienia .................................................................................................... 33 

1.3  Zatrudnieni według stanowisk pracy ............................................................................. 35 
2. Kształcenie i szkolenia pracowników urzędów pracy w 2012 roku .................................. 38 

III.  Wydatkowanie środków Funduszu Pracy w latach 2012-2013 oraz efektowność 
zatrudnieniowa w latach 2012-2013 ................................................................................................ 43 

1. Fundusz Pracy 2012-2013 ................................................................................................. 43 
2. Ilość osób zaktywizowanych oraz efektywność zatrudnieniowa w latach  2011-2012 ..... 45 

IV.  Wsparcie wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
instytucjach rynku pracy .................................................................................................................. 47 

1. Wsparcie młodych bezrobotnych i poszukujących pracy .................................................. 48 
2. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy ............................................... 51 
3. Pomoc dla pracodawców ................................................................................................... 51 
4. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 45/50+ ............................. 52 
5. Pomoc dla pracodawców i pracowników w wieku 45/50+ ............................................... 54 
6. Pasywne elementy polityki rynku pracy wobec osób w wieku 50+ .................................. 55 

V.  Programy rynku pracy realizowane ze środków Funduszu Pracy ......................................... 56 
1. Program młodzi na rynku pracy ........................................................................................ 56 

1.1  BLOK I - Programy specjalne ....................................................................................... 56 

1.2  BLOK II - Projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór” ................................... 57 

1.3  BLOK III - Działania podejmowane wspólnie z partnerami rynku pracy ..................... 59 



 

      Strona 3 z 71  

2. Programy specjalne skierowane do osób powyżej 50 roku życia ...................................... 59 
3. Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” ..................................................................... 60 

VI.  Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla 
pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem  
skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego ............................................... 62 

1. Projektowane rozwiązania ................................................................................................. 62 
2. Warunki ubiegania się o pomoc państwa .......................................................................... 63 
3. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych................................................................................................................................... 64 
4. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu Pracy .................................................... 64 
5. Ochrona pracowników określona w projekcie ustawy ...................................................... 65 
6. Procedura przyznawania i wypłaty świadczeń .................................................................. 65 

VII.  Rozwiązania przewidziane w projekcie założeń zmiany ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. ............................................................................................................... 66 

1. Poprawa efektywności działania urzędów pracy ............................................................... 66 
2. Narzędzie wspierające miejsca pracy i powrót do zatrudnienia ........................................ 67 
3. Wsparcie zatrudnienia osób młodych ................................................................................ 69 
4. Wsparcie zatrudnienie osób w wieku 50 PLUS ................................................................ 69 
5. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy ............................... 70 
6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) .............................................................................. 71 

 
  



 

      Strona 4 z 71  

 

I.   Sytuacja na rynku pracy 

 

1. Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego 

 

Pierwsze lata transformacji przyniosły w Polsce spadek zatrudnienia, co spowodowało 
pojawienie się wysokiego poziomu bezrobocia. Wynikało to z sytuacji gospodarczej oraz 
konieczności dostosowania rozmiarów oraz struktury zatrudnienia do wymogów i warunków 
gospodarki rynkowej. Liczba pracujących Polaków z ponad 17 mln osób w 1989 r. spadła do 
niewiele ponad 15 mln w 1993 r. W kolejnych latach sytuacja bardzo dynamicznie się 
zmieniała, przede wszystkim wraz ze zmianami sytuacji gospodarczej, co powodowało, że 
występowały na przemian okresy bardzo wysokiego poziomu bezrobocia i okresy jego 
dynamicznego spadku. W końcu lutego 2003 r. w ewidencji bezrobotnych zarejestrowana 
była najwyższa liczba bezrobotnych, tj. ponad 3,3 mln osób, a  wskaźnik bezrobocia 
rejestrowanego wyniósł 20,7% i był jak dotąd najwyższy po 1989 roku. Jednak już od 2003 r. 
zauważalna była poprawa koniunktury gospodarczej.  

 
W końcu 2007 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 746,6 tys. bezrobotnych, 
tj. o 562,8 tys. mniej niż przed rokiem. Wówczas też odnotowano najwyższą dynamikę 
spadku bezrobocia - 24,4% w porównaniu do stanu z końca 2006 r. Jednak w 2008 r. 
zanotowano osłabienie dynamiki spadku bezrobocia, choć poziom bezrobocia notowany 
w ostatnich miesiącach 2008 r. był najniższy od czasu pojawienia się tego zjawiska. Najniższą 
liczbę bezrobotnych zanotowano w końcu października 2008 r. (1 352,3 tys. osób), a stopa 
bezrobocia wyniosła wówczas 8,8%.   

Światowy kryzys, z którym zmierzyć musiała się również Polska, przerwał korzystne zmiany 
w postaci dynamicznego spadku bezrobocia w latach 2003-2008. Jakkolwiek nie 
zanotowaliśmy recesji to faktem jest, że tempo wzrostu PKB zwolniło w 2009 r. do 1,6%, co 
przełożyło się na wzrost bezrobocia. W końcu 2009 r. w ewidencji bezrobotnych 
zarejestrowanych było 1 892,7 tys. osób, czyli po raz pierwszy od kilku lat bezrobocie 
zwiększyło się. Wzrost poziomu bezrobocia w ciągu roku wyniósł aż 418,9 tys. osób, 
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tj. 28,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła 12,1%, a więc była 
o 2,6 punktu procentowego wyższa niż przed rokiem. A zatem światowy kryzys gospodarczy, 
który wpłynął na drastyczny w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej wzrost 
bezrobocia spowodował pogorszenie sytuacji na rynku pracy również w Polsce, choć siła tego 
wpływu była znacznie słabsza. 

 
Tabela 1. Zmiany poziomu bezrobocia w latach 2002-IV 2013 

Stan w końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Zarejestrowani bezrobotni (w tys.) 

Ogółem (w 
tys.) 

wzrost/spadek 
w porównaniu do 

poprzedniego roku Kobiety 
(w tys.) 

Mężczyźni 
(w tys.) 

w tys. w % 

2002 3 217,0 101,9 3,3 1 645,8 1 571,2 
2003 3 175,7 -41,3 -1,3 1 634,7 1 541,0 
2004 2 999,6 -176,1 -5,5 1 568,5 1 431,1 
2005 2 773,0 -226,6 -7,6 1 486,4 1 286,6 
2006 2 309,4 -463,6 -16,7 1 305,7 1 003,7 
2007 1 746,6 -562,8 -24,4 1 017,3 729,2 
2008 1 473,8 -272,8 -15,6 833,4 640,3 
2009 1 892,7 418,9 28,4 966,4 926,3 
2010 1 954,7 62,0 3,3 1 014,8 939,9 
2011 1 982,7 28,0 1,4 1 060,2 922,5 
2012 2 136,8 154,1 7,8 1 099,2 1 037,6 

IV 2013 2 255,7 183,1 8,8 1 114,6 1 141,1 

 

W kolejnych dwóch latach sytuacja nieco się ustabilizowała, czemu sprzyjało również 
przeznaczenie wyższych środków na aktywizację w roku 2010. Dzięki tym środkom udało się 
wówczas objąć aktywnymi programami ponad 800 tys. bezrobotnych. Tym samym mimo 
wciąż widocznych skutków pierwszej fazy kryzysu na przestrzeni 2010 roku liczba 
bezrobotnych wzrosła o 62,0 tys. osób (o 3,3%), a w 2011 roku wzrost wyniósł 28,0 tys. osób 
(1,4%).  

Niestety szczególnie w drugiej połowie 2012 r. wraz z wyraźnym osłabieniem gospodarczym 
dynamika wzrostu bezrobocia rosła. W efekcie w końcu ubiegłego roku w urzędach pracy 
zarejestrowanych było 2 136,8 tys. osób, czyli o ponad 154 tys. bezrobotnych więcej niż 
przed rokiem. Oznacza to, że dynamika wzrostu bezrobocia była 5-krotnie wyższa niż 
zanotowana w 2011 r. W końcu kwietnia 2013 r. liczba bezrobotnych wyniosła 2 255,7 tys. 
osób, czyli w skali roku wzrost wyniósł 183,1 tys. osób (tj. 8,8%). Liczba bezrobotnych 
poprzednio pracujących zwiększyła się o 10,4%, zaś liczba dotychczas niepracujących 
wzrosła o 2,0%. 

Powodem pogorszenia sytuacji na rynku pracy było zakończenie wielu inwestycji związanych 
z organizacją mistrzostw EURO 2012, ale wpływ na pogorszenie sytuacji mógł mieć również 
fakt, że z powodu kryzysu spadła ilość udzielanych kredytów, co z kolei przełożyło się na 
trudności na rynku mieszkaniowym. Powyższa sytuacja pociągała za sobą niestety liczne 
bankructwa firm budowlanych oraz coraz częstsze zwolnienia grupowe w budownictwie, 
handlu, transporcie czy usługach finansowych. Z prowadzonego monitoringu zwolnień 
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grupowych wynika, że w 2012 roku zgłoszeń zwolnień grupowych dokonało 1,6 tys. 
zakładów pracy, które zapowiedziały zwolnienia 81,0 tys. osób,w  2011 r. zgłoszeń zwolnień 
67,2 tys. osób dokonało również 1,5 tys. zakładów. Także poziom dokonanych zwolnień 
grupowych w  2012 r. był o 5,2 tys. osób wyższy niż w 2011 r.  (40,9  tys. osób wobec 
35,7 tys. osób). W roku 2013 również odnotowano wzrost zgłoszeń zwolnień grupowych jak 
i wzrost dokonanych już zwolnień, w porównaniu do roku ubiegłego. W okresie styczeń-
kwiecień 2013 r. zakłady pracy zgłosiły zamiar zwolnienia 26,3 tys. pracowników (rok 
wcześniej było to 21,2 tys.), natomiast zwolnienia w br. objęły 14,5 tys. pracowników (rok 
wcześniej 8,3 tys.). Najwyższe zgłoszenia zwolnień miały miejsce w sekcjach budownictwo – 
7,7 tys. osób (tj. 29,5% wszystkich zgłoszeń w okresie 4 miesięcy br.), działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa – 6,2 tys. osób (23,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe ok. 5,0 tys. osób 
(18,9%). Najwyższe zwolnienia natomiast odnotowano w sekcjach: przetwórstwo 
przemysłowe 4,8 tys. osób (33,2%), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 2,1 tys. osób(14,7%) oraz informacja i komunikacja 
również 2,1 tys. osób (14,7%). Nie bez znaczenia dla rozwoju sytuacji na rynku pracy są też 
niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej.  

Ponadto na rynku pracy w Polsce utrzymują się problemy o charakterze strukturalnym, jak 
niska aktywność zawodowa, niskie przepływy z bierności do aktywności zawodowej, 
wysokie ryzyko opuszczenia rynku pracy na dłuższy czas przez kobiety w wieku zakładania 
i rozwijania rodziny, bezrobocie długotrwałe i dość niska mobilność zawodowa oraz 
przestrzenna Polaków. Dodatkowo nakładają się na to problemy związane z postępującym 
procesem starzenia się ludności, co z kolei stwarza ryzyko pojawienia się w przyszłości 
deficytów siły roboczej. Ponadto utrzymują się również stałe cechy naszego rynku pracy, jak 
sezonowość i terytorialne zróżnicowanie będące wynikiem zarówno nierównomiernego 
rozwoju społeczno – gospodarczego regionów, jak i ich położenia geograficznego oraz 
niekorzystna struktura zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych ok. 56% 
bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego, co czwarty bezrobotny nie ma 
doświadczenia zawodowego, a 3 na 10 bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych. 
Są to czynniki utrudniające znalezienie zatrudnienia szczególnie, że około 35% bezrobotnych 
stanowią osoby pozostające w ewidencji bezrobotnych ponad 12 miesięcy od momentu 
zarejestrowania się.  

Odzwierciedleniem zmian w kształtowaniu się liczby bezrobotnych w omawianym okresie 
jest kształtowanie się natężenia bezrobocia. Systematyczny spadek wskaźnika bezrobocia 
rejestrowanego z roku na rok notowany był w latach 2004-2008 – w tym czasie obniżył się on 
z 20% w końcu 2003 r. do 9,5% w końcu 2008 r., czyli o ponad 10 punktów procentowych. 
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Niestety w 2009 roku te korzystne zmiany zostały odwrócone i od tego czasu stopa 
bezrobocia wzrasta. Najwyższy wzrost zanotowano właśnie w 2009 r., gdyż wskaźnik 
zwiększył się aż o 2,6 punktu w porównaniu do roku poprzedniego. W 2010 roku wzrost 
omawianego wskaźnika wyniósł 0,3 punktu, był więc ośmiokrotnie słabszy. W kolejnym roku 
(2011) stopa bezrobocia zwiększyła się nieznacznie, bo tylko o 0,1 punktu.  

Przyśpieszenie tempa wzrostu liczby bezrobotnych w ostatnich miesiącach 2012 roku 
w odniesieniu do analogicznych miesięcy 2011 roku znalazło odzwierciedlenie 
w kształtowaniu się natężenia bezrobocia. W końcu 2012 roku natężenie bezrobocia wyniosło 
13,4% i w porównaniu do końca 2011 roku wzrosło o 0,9 punktu procentowego. Stopa 
bezrobocia w końcu kwietnia 2013 r. wyniosła 14,0% i była o 1,1 p. p. wyższa niż w końcu 
kwietnia 2012 r.  

Podkreślenie jednak wymaga, że Polska z kraju o najwyższym w UE wskaźniku bezrobocia 
w latach 2004 - 2006 stała się krajem, w którym stopa bezrobocia pozostaje zbliżona do 
średniej dla 27 krajów UE. Według danych publikowanych przez EUROSTAT, 
zharmonizowana stopa bezrobocia (w grupie 15-74 lata) odnotowana w kwietniu 2013 r.1 
wyniosła w UE (27) 11,0% wobec 10,8% w Polsce. Wprawdzie jest to wskaźnik liczony 
w oparciu o wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności jakie w Polsce realizuje 
GUS, ale jest ono w oparciu o podobne definicje prowadzone w innych krajach, a zatem jest 
również wykorzystywane do porównań międzynarodowych. Niemniej jednak należy 
zaznaczyć, że ze względu na różnice metodologiczne wyniki BAEL i bezrobocia 
rejestrowanego nie powinny być porównywane. 
 

2. Bezrobotni wg płci 
 

Od lat funkcjonuje przekonanie, że sytuacja kobiet na rynku pracy pozostaje trudniejsza niż 
mężczyzn. Zważywszy, że wśród ludności Polski kobiety stanowią nieco ponad połowę, to 
wśród bezrobotnych ich udział dynamicznie się zmieniał. W latach 2003-2007, kiedy to liczba 
bezrobotnych systematycznie obniżała się spadek liczby bezrobotnych miał miejsce zarówno 
w subpopulacji bezrobotnych kobiet, jak i mężczyzn, przy czym wśród bezrobotnych 
mężczyzn tempo spadku była silniejsze.  

Najwyższa różnica pomiędzy liczbą bezrobotnych kobiet i mężczyzn notowana była 
w okresach najkorzystniejszych zmian na rynku pracy, czyli w latach 2006 -2007, co oznacza, 
że zmiany te zdecydowanie bardziej odczuwali bezrobotni mężczyźni niż kobiety. Z drugiej 
strony w okresach wyraźnego spowolnienia gospodarczego trudności dotykały przede 
wszystkim sektorów zatrudniających mężczyzn, a zatem zarówno w latach 2000-2002, jak 
i w 2009 oraz 2012 r. wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn był nawet kilkakrotnie wyższy 
niż kobiet. Wtedy też notowano najniższe udziały kobiet wśród bezrobotnych. 

                                                      
1Eurostat newsreleaseeuroindicators, April 2013, 82/2013 – 31 May 2013 
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Tabela 2. Zmiany poziomu bezrobotnych kobiet i mężczyzn w latach 2002-IV 2013 

      Stan w końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Zarejestrowane bezrobotne kobiety Zarejestrowani bezrobotni mężczyźni 

w tys. 

wzrost/spadek(-)  
do poprzedniego roku 

% udział 
bezrobotnych 

kobiet w 
liczbie 

bezrobotnych 
ogółem 

w tys. 

wzrost/spadek(-)  
do poprzedniego 

roku 
% udział 

bezrobotnych 
mężczyzn  
w liczbie 

bezrobotnych 
ogółem 

w tys. w % w tys. w % 

2002 1 645,8 3,6 0,2 51,2 1 571,2 98,3 6,7 48,8
2003 1 634,7 -11,1 -0,7 51,5 1 541,0 -30,2 -1,9 48,5
2004 1 568,5 -66,2 -4,0 52,3 1 431,1 -109,9 -7,1 47,7
2005 1 486,4 -82,1 -5,2 53,6 1 286,6 -144,5 -10,1 46,4
2006 1 305,7 -180,7 -12,2 56,5 1 003,7 -282,9 -22,0 43,5
2007 1 017,3 -288,4 -22,1 58,2 729,2 -274,5 -27,3 41,8
2008 833,4 -183,9 -18,1 56,6 640,3 -88,9 -12,2 43,4
2009 966,4 133,0 16,0 51,1 926,3 285,9 44,7 48,9
2010 1 014,8 48,4 5,0 51,9 939,9 13,7 1,5 48,1
2011 1 060,2 45,4 4,5 53,5 922,5 -17,4 -1,9 46,5
2012 1 099,2 39,0 3,7 51,4 1 037,6 115,1 12,5 48,6

IV 2013 1 114,6 41,1 3,8 49,4 1 141,1 142,0 14,2 50,6
 

W kwietniu 2013 roku względny wzrost liczby bezrobotnych kobiet był ponad 3-krotnie 
słabszy niż odnotowany wśród bezrobotnych mężczyzn (3,8% wobec 14,2%), w efekcie 
udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w porównaniu do kwietnia 2012 zmniejszył się 
o 2,4 p. p. (z 51,8% do 49,4%).  
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3. Bezrobotni według miejsca zamieszkania 
 

Sytuację na rynku pracy różnicuje również miejsce zamieszkania i w tym wypadku o ile 
mieszkańcy wsi stanowią ok. 40% ludności Polski, to wśród bezrobotnych ich udział 
pozostaje wyższy. Niemniej jednak w okresach pogorszenia sytuacji na rynku pracy 
zdecydowanie bardziej odczuwają to mieszkańcy miast, gdyż to tam przede wszystkim 
usytuowane są przedsiębiorstwa.  

 

 
Porównując kształtowanie się zmian w liczbie bezrobotnych w subpopulacji zamieszkałych 
na wsi i w mieście można zauważyć, że w latach 2003-2008, czyli w okresie dość wysokiego 
wzrostu gospodarczego dynamika spadku bezrobocia wśród mieszkańców wsi była słabsza 
niż wśród bezrobotnych mieszkańców miast. Z kolei w okresie wyraźnego wzrostu ogólnej 
liczby bezrobotnych (lata 2009-2010 i 2012), względny wzrost bezrobocia wśród 
mieszkańców miast był silniejszy niż wśród mieszkańców wsi.  

W końcu kwietnia 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 975,8 tys. bezrobotnych 
mieszkańców wsi, tj. o 8,9% więcej niż w   końcu kwietnia 2012 r., natomiast bezrobotnych 
mieszkańców miast było 1 279,9 tys., i w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano 
wzrost o 8,8%. 
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Tabela 3. Bezrobotni wg miejsca zamieszkania w latach 2002- IV2013 

Stan na końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni zamieszkali w mieście 

Ogółem 

wzrost / spadek (- ) 
do poprzedniego 

roku 
udział  

procentowy 
do  

bezrobotnych 
ogółem 

Ogółem

wzrost / spadek (-) 
do poprzedniego 

roku 
udział  

procentowy 
do  

bezrobotnych 
ogółem w tys. w % w tys. w % 

2002 1 341,3 12,6 0,9 41,7 1 875,7 89,3 5,0 58,3 

2003 1 325,8 -15,5 -1,2 41,7 1 849,9 -25,8 -1,4 58,3 

2004 1 261,6 -64,2 -4,8 42,1 1 738,0 -111,9 -6,0 57,9 

2005 1 180,4 -81,2 -6,4 42,6 1 592,6 -145,4 -8,4 57,4 

2006 1 004,6 -175,8 -14,9 43,5 1 304,8 -287,8 -18,1 56,5 
2007 785,7 -218,9 -21,8 45,0 960,9 -344,0 -26,4 55,0 
2008 670,4 -115,3 -14,7 45,5 803,3 -157,5 -16,4 54,5 
2009 832,9 162,5 24,2 44,0 1 059,8 256,4 31,9 56,0 
2010 856,4 23,5 2,8 43,8 1 098,3 38,5 3,6 56,2 
2011 874,5 18,1 2,1 44,1 1 108,2 9,9 0,9 55,9 
2012 939,0 64,5 7,4 43,9 1 197,8 89,6 8,1 56,1 

IV 2013 975,8 79,4 8,9 43,3 1 279,9 103,7 8,8 56,7 

 

W latach 2002-IV 2013 udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi oscylował w przedziale od 
41,7% (w końcu 2002 i 2003 roku) do 45,5% (w końcu 2008 roku), ale w końcu kwietnia br. 
wyniósł już 43,3%. Jednak na przestrzeni lat zdecydowanie bardziej zmniejszyła się liczba 
bezrobotnych mieszkańców miast. W końcu 2012 r liczba bezrobotnych zamieszkałych na 
wsi w  była o 402,3 tys. niższa niż w końcu 2002 r. (spadek o 30%), zaś liczba zamieszkałych 
w miastach zmniejszyła się o 677,9 tys. (o 36,1%).  
 

4. Bezrobotni według wieku 
 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, obserwowane są stopniowe zmiany 
w strukturze wiekowej ludności polegające m. in. na postępującym procesie starzenia się 
społeczeństwa. Poziom reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleniowej, 
a jednocześnie wydłuża się tzw. przeciętne trwanie życia. W efekcie następuje spadek liczby 
dzieci i młodzieży, a jednocześnie w strukturze ludności systematycznie zwiększa się udział 
osób w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej). Prognozy wskazują, że do 2035 roku 
proces ten będzie postępował.  

Sytuacja młodych na rynku pracy dynamicznie się zmieniała. Z jednej strony w latach 2003-
2007 notowany spadek liczby bezrobotnych w młodszych grupach wiekowych był 
zdecydowanie silniejszy niż ogólny spadek liczby bezrobotnych, z drugiej w 2009 r to młodzi 
najbardziej odczuli skutki kryzysu. Na przestrzeni lat udział młodzieży w wieku 18-24 lata 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych zmniejszył się z 27,8% w końcu 2002 r. do 19,0% 
w końcu 2007 r., w 2008 i 2009 r. odsetek młodych zwiększał się, ale od 2010 r. ponownie 
spadał do 19,9% w końcu 2012 r. Wart podkreślenia jest fakt, że w końcu 2012 r. liczba 
młodych bezrobotnych była 2-krotnie niższa niż w końcu 2002 r. W 2013 r. odnotowujemy 
dalszy spadek udziału młodych bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem do poziomu 
18,7%.  
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Wraz ze spadkiem zarówno liczby jak i udziału młodych wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych postępował proces starzenia się bezrobotnych. W końcu 2002 r. średni wiek 
bezrobotnych wynosił 34,5 roku, a w końcu marca 2013 r. 37,6 roku.  

W tym samym czasie liczba bezrobotnych w wieku 55-59 lat wzrosła 3-krotnie, a w wieku 
60 lat i więcej prawie 5-krotnie. Tym samym łączny udział osób w najstarszych grupach 
wiekowych wśród bezrobotnych ogółem zwiększył się z 2,5% w końcu 2002 r. do 12,6% 
w końcu marca 2013 r.  

Wzrósł nieznacznie udział procentowy osób w wieku 25-34 lata (z 27,4% w końcu 2002 r. do 
29,9% w końcu marca 2013 r.), natomiast niewielki spadek odnotowano wśród osób w wieku 
45-54 lata (z 19,9% w końcu 2002 roku do 18,5 % w końcu marca 2013 r.).  

 
 
 
Tabela 4. Bezrobotni wg wieku  w latach 2002- III 2013 

 Stan na końcu okresu sprawozdawczego 

Okresy 

Bezrobotni według wieku 

ogółem 15-17 lat 18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-59 lat 60 lat 
 i więcej 

w tysiącach osób 
2002 3 217,0 0,2 895,6 881,6 721,2 639,3 66,9 12,2
2003 3 175,7 0,1 825,4 889,9 690,4 674,3 82,4 13,3
2004 2 999,6 0,0 728,2 844,7 628,5 681,8 101,3 15,1
2005 2 773,0 x 626,1 778,5 567,0 660,2 123,4 17,7
2006 2 309,4 x 476,7 641,6 460,2 576,8 132,7 21,5
2007 1 746,6 x 332,7 485,2 336,9 443,7 124,6 23,5
2008 1 473,8 x 304,6 418,7 273,9 347,9 109,1 19,6
2009 1 892,7 x 425,9 547,8 345,4 404,4 141,4 27,8
2010 1 954,7 x 428,3 570,9 358,8 397,2 162,6 37,0
2011 1 982,7 x 416,1 581,9 373,4 385,3 179,5 46,5
2012 2 136,8 x 424,2 627,5 418,1 400,3 207,2 59,5

III 2012 2 314,5 x 442,5 692,1 460,1 428,4 224,9 66,5
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w procentach 
2002 100,0 0,0 27,8 27,4 22,4 19,9 2,1 0,4
2003 100,0 0,0 26,0 28,0 21,7 21,2 2,6 0,4
2004 100,0 0,0 24,3 28,2 21,0 22,7 3,4 0,5
2005 100,0 x 22,6 28,1 20,4 23,8 4,5 0,6
2006 100,0 x 20,6 27,8 19,9 25,0 5,7 0,9
2007 100,0 x 19,0 27,8 19,3 25,4 7,1 1,3
2008 100,0 x 20,7 28,4 18,6 23,6 7,4 1,3
2009 100,0 x 22,5 28,9 18,2 21,4 7,5 1,5
2010 100,0 x 21,9 29,2 18,4 20,3 8,3 1,9
2011 100,0 x 21,0 29,3 18,8 19,4 9,1 2,3
2012 100,0 x 19,9 29,4 19,6 18,7 9,7 2,8

III 2013 100,0 x 19,1 29,9 19,9 18,5 9,7 2,9

 

5. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

Mimo faktu, że poziom wykształcenia społeczeństwa dynamicznie się poprawia wciąż 
problemem pozostaje fakt, że 27% bezrobotnych ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej, 
a kolejne 28% posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. Kwalifikacji zawodowych nie 
posiada aż 3 na 10 bezrobotnych  

W latach 2002 - marzec 2013 najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby 
o wykształceniu gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym. Niemniej jednak 
w obu grupach obserwuje się spadek udziału procentowego w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

Niepokój budzi pogarszająca się sytuacja na rynku pracy osób z wykształceniem wyższym. 
Wraz ze zwiększaniem się liczby wyższych uczelni w Polsce, rozszerzeniem oferty 
edukacyjnej i łatwiejszym dostępem absolwentów szkół średnich do kontynuowania nauki 
zarówno na studiach zawodowych, jak i magisterskich oraz wyższymi oczekiwaniami 
i ambicjami młodzieży w porównaniu do początku lat 90-tych, znacznie zwiększyła się liczba 
studentów uczelni wyższych i absolwentów legitymujących się wyższym wykształceniem. 

 
Tabela 5.  Liczba i struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w latach 2002 – III 2013  

   Stan w końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

Ogółem wyższe 
policealne 
i średnie 

zawodowe 

średnie 
ogólno-

kształcące 

zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne 
i  poniżej 

  w tysiącach osób 
2002 3 217,0 126,6 683,6 199,0 1 163,6 1 044,1
2003 3 175,7 140,2 673,6 206,1 1 127,4 1 028,3
2004 2 999,6 149,4 655,8 209,4 1 014,4 970,6
2005 2 773,0 152,4 606,7 211,5 903,6 898,8
2006 2 309,4 140,7 508,8 194,9 713,9 751,1
2007 1 746,6 120,2 386,2 159,0 516,6 564,6
2008 1 473,8 124,8 328,5 150,1 422,1 448,3
2009 1 892,7 178,3 418,4 203,8 547,7 544,4
2010 1 954,7 204,7 429,9 213,1 556,2 550,8
2011 1 982,7 225,8 440,7 214,5 555,8 545,9
2012 2 136,8 251,0 472,4 226,3 603,9 583,2

III 2013 2 314,5 266,6 505,1 245,0 660,1 637,7
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  w procentach 

2002 100,0 3,9 21,2 6,2 36,2 32,5
2003 100,0 4,4 21,2 6,5 35,5 32,4
2004 100,0 5,0 21,9 7,0 33,8 32,4
2005 100,0 5,5 21,9 7,6 32,6 32,4
2006 100,0 6,1 22,0 8,4 30,9 32,5
2007 100,0 6,9 22,1 9,1 29,6 32,3
2008 100,0 8,5 22,3 10,2 28,6 30,4
2009 100,0 9,4 22,1 10,8 28,9 28,8
2010 100,0 10,5 22,0 10,9 28,5 28,2
2011 100,0 11,4 22,2 10,8 28,0 27,5
2012 100,0 11,7 22,1 10,6 28,3 27,3

III 2013 100,0 11,5 21,8 10,6 28,5 27,6

 

W roku akademickim 2011/2012 w 460 szkołach wyższych kształciło się 1 764,1 tys. osób, 
podczas gdy w roku szkolnym 1990/1991 było to niewiele ponad 400 tys. osób. 
Współczynnik skolaryzacji brutto 2  wzrósł w tym czasie z 12,9% do 53,1% 3 . Boom 
edukacyjny  wpłynął na zmianę struktury ludności według poziomu wykształcenia, w tym 
również na wzrost odsetka bezrobotnych legitymujących się dyplomami wyższych 
uczelni.Tym samym zarówno wśród ludności ogółem, jak i w poszczególnych grupach ze 
względu na aktywność ekonomiczną systematycznie zwiększa się  odsetek osób 
legitymujących się dyplomami wyższych uczelni. Wg NSP 2011 wyższe wykształcenie 
posiadało 17% ludności w wieku 13 lat i więcej wobec 9,9% w NSP 2002.  

 
Ukończenie szkoły wyższej w dzisiejszych czasach, przy stosunkowo wysokim nasyceniu 
rynku specjalistami z wyższym wykształceniem, nie jest już gwarantem szybkiego uzyskania 
zatrudnienia, choć wciąż wskaźnik bezrobocia jest najniższy dla osób najlepiej 
wykształconych, jak również czas pozostawania w rejestrach urzędów pracy osób 

                                                      
2 Współczynnik  skolaryzacji  brutto  jest  to wyrażony  procentowo  stosunek  (według  stanu w  dniu 

31 grudnia) wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku 
nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (19‐24 lata w przypadku szkolnictwa wyższego). 

3 Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 
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z dyplomami wyższych uczelni pozostaje najkrótszy. Nie zmienia to jednak faktu, że na 
przestrzeni analizowanego okresu miał miejsce 3-krotny wzrost udziału  osób z wyższym 
wykształceniem w bezrobociu ogółem (z 3,9% w końcu 2002 r. do 11,5% w końcu marca 
2013 r.), natomiast liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem wzrosła przeszło 2-
krotnie, przy przeszło 40% spadku liczby bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. 
 

6. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

Długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje 
bowiem nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale może mieć także istotny wpływ na postawy 
zarówno zawodowe, jak i życiowe. Zbyt długie oczekiwanie na podjęcie zatrudnienia może 
w efekcie doprowadzić do braku gotowości do podjęcia pracy, czyli do bierności zawodowej. 

Wielkość subpopulacji osób pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy od momentu 
zarejestrowania się charakteryzują istotne wahania, które zasadniczo związane są ze 
zmianami w kształtowaniu się poziomu bezrobocia ogółem, wynikającymi przede wszystkim 
ze zmian gospodarczych z uwzględnieniem sezonowości zjawisk zachodzących na rynku 
pracy. W okresach spadku bezrobocia notuje się również dynamiczne zmniejszanie się liczby 
długotrwale bezrobotnych, gdyż poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyja skracaniu czasu 
poszukiwania zatrudnienia i spadkowi odsetka zarejestrowanych powyżej roku wśród ogółu 
bezrobotnych. 

 
Polski rynek pracy w latach 2002-2005 charakteryzował się wysokim, ponad 50-
procentowym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych osób poszukujących pracy ponad rok, 
co było zjawiskiem niekorzystnym. W kolejnych latach następowała jednak poprawa sytuacji 
w tym zakresie. Najniższy udział procentowy osób pozostających bez pracy ponad 
12 miesięcy od momentu zarejestrowania się wystąpił w 2009 roku, a więc w roku 
światowego kryzysu gospodarczego. Wówczas to liczba bezrobotnych pozostających bez 
pracy ponad rok stanowiła 25,8% ogólnej liczby bezrobotnych, czyli 2-krotnie mniej niż 
w 2003 roku, kiedy to odnotowano najwyższy udział omawianej kategorii w całej populacji 
bezrobotnych (52,5%), co należy uznać za pozytywną przesłankę poprawy sytuacji 
długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. Przyczyny tego pozytywnego zjawiska były 
złożone, choć właściwie nie zaskakuje fakt, że w okresie najlepszym dla polskiego rynku 
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pracy sytuacja tych osób była również najkorzystniejsza, bo do końca 2008 r. liczba 
bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy zmniejszałasię, a skutki zwolnień 
i zwiększonych rejestracji w 2009 r. miały przełożenie na wzrost odsetka pozostających bez 
pracy długotrwale dopiero w kolejnych latach.  
 

Tabela 6.  Liczba i struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w latach 2002 – III 2013 

Stan w końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

Ogółem do 1  1-3 3- 6 6-12 12-24 pow. 24 
w tysiącach osób 

2002 3 217,0 201,7 395,6 420,1 553,6 655,4 990,5
2003 3 175,7 210,9 409,8 394,5 493,5 596,3 1 070,6
2004 2 999,6 205,5 396,0 366,8 465,9 510,1 1 055,2
2005 2 773,0 197,0 410,1 369,3 405,0 429,5 962,1
2006 2 309,4 164,1 361,7 308,6 335,6 356,3 783,1
2007 1 746,6 160,6 313,5 244,2 241,1 243,1 544,1
2008 1 473,8 183,9 344,8 233,8 210,0 180,7 320,7
2009 1 892,7 197,3 452,4 373,9 380,2 243,2 245,7
2010 1 954,7 219,6 448,7 357,5 360,2 335,1 233,6
2011 1 982,7 187,3 387,6 347,8 374,7 381,8 303,4
2012 2 136,8 206,8 420,4 367,4 385,6 376,5 380,7

III 2013 2 314,5 178,1 447,5 452,0 425,4 403,5 408,0
w procentach 

2002 100,0 6,3 12,3 13,1 17,2 20,4 30,8
2003 100,0 6,6 12,9 12,4 15,5 18,8 33,7
2004 100,0 6,9 13,2 12,2 15,5 17,0 35,2
2005 100,0 7,1 14,8 13,3 14,6 15,5 34,7
2006 100,0 7,1 15,7 13,4 14,5 15,4 33,9
2007 100,0 9,2 17,9 14,0 13,8 13,9 31,2
2008 100,0 12,5 23,4 15,9 14,2 12,3 21,8
2009 100,0 10,4 23,9 19,8 20,1 12,9 13,0
2010 100,0 11,2 23,0 18,3 18,4 17,1 12,0
2011 100,0 9,4 19,5 17,5 18,9 19,3 15,3
2012 100,0 9,6 19,7 17,2 18,0 17,6 17,8

III 2013 100,0 7,7 19,3 19,5 18,4 17,4 17,6
 

Niepokój budzi jednak, obserwowany w ostatnich latach wzrost odsetka osób pozostających  
bez pracy powyżej 2 lat od momentu zarejestrowania się (z 12,0% w końcu 2010 r. do 17,6% 
w końcu marca 2013 r.), gdyż jest to najtrudniejsza do aktywizacji grupa bezrobotnych. 
Z drugiej strony w końcu 2004 r. bez pracy ponad 2 lata pozostawało 35,2% bezrobotnych, 
czyli 2-krotnie więcej niż w końcu marca br.  

Niestety statystyka rynku pracy nie zawiera informacji na temat tego ile maksymalnie czasu 
osoba znajduje się w ewidencji bezrobotnych. W związku z tym trudno jest określić ile 
wynosi średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnych znajdujących się w rejestrach 
urzędów pracy. 
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Przyjmując jako górną granicę czasu pozostawania bez pracy przez osoby bezrobotne 
zarejestrowane w urzędach pracy 36 miesięcy średni czas pozostawania bez pracy w latach 
2002-2006 przekraczał 15 miesięcy. W 2007 r. czas pozostawania bez pracy zmniejszył się do 
14,1 miesiąca, a w kolejnych latach systematycznie spadał do 9,4 miesiąca w końcu 2009 r. 
W ostatnich latach odnotowuje się ponowny wzrost średniego czasu pozostawania bez pracy 
do 11,4 miesiąca w końcu marca 2013 r. 
 

7. Bezrobotni według stażu pracy   
 

Biorąc pod uwagę staż pracy bezrobotnych, w okresie 2002 - marzec 2013 utrzymywała się 
w zasadzie podobna struktura, najwięcej osób legitymowało się stażem w przedziale 1-5 lat 
bądź nie posiadało stażu pracy, choć udział procentowy tych ostatnich zmniejszył się 
(z 23,9% w końcu 2002 r. do 17,4% w końcu marca 2013 r.), a posiadających staż pracy od 
1 do 5 lat wzrósł (z 18,5% w końcu 2002 r. do 23,1% w końcu marca 2013 r.). Niezmiennie 
najmniejszy udział procentowy dotyczy osób legitymujących się stażem 30 lat i więcej, choć 
obserwuje się sukcesywny wzrost tego udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych (z 1,0% 
w końcu 2002 r. do 3,9% w końcu marca 2013 r.). 

 
 
Tabela 7.  Liczba i struktura bezrobotnych według stażu  pracy w latach 2002 – III 2013 

Stan w końcu okresu sprawozdawczego 
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Rok 
Bezrobotni według stażu pracy 

Ogółem do 1 roku 1- 5 5- 10 10- 20 20- 30 30  lat  
i więcej bez stażu 

  w tysiącach osób 
2002 3 217,0 508,4 596,0 426,1 536,2 350,1 32,8 767,3
2003 3 175,7 469,3 591,3 432,2 528,6 351,9 38,1 764,2
2004 2 999,6 438,4 568,7 411,8 495,5 336,0 41,0 708,2
2005 2 773,0 398,9 531,3 377,5 452,3 309,9 46,5 656,6
2006 2 309,4 335,9 434,2 312,7 376,3 259,7 45,3 545,3
2007 1 746,6 259,0 331,9 234,0 282,0 194,7 40,2 404,8
2008 1 473,8 223,4 302,4 194,3 229,6 158,8 36,4 328,9
2009 1 892,7 282,1 415,5 248,7 284,3 204,9 58,5 398,8
2010 1 954,7 295,4 435,5 259,2 288,8 207,5 63,1 405,1
2011 1 982,7 306,6 446,4 268,3 291,9 207,4 67,7 394,4
2012 2 136,8 329,0 489,0 300,4 315,9 223,2 82,3 397,0

III 2013 2 314,5 364,1 535,3 333,3 345,7 242,7 90,7 402,6
  w procentach 

2002 100,0 15,8 18,5 13,2 16,7 10,9 1,0 23,9
2003 100,0 14,8 18,6 13,6 16,6 11,1 1,2 24,1
2004 100,0 14,6 19,0 13,7 16,5 11,2 1,4 23,6
2005 100,0 14,4 19,2 13,6 16,3 11,2 1,7 23,7
2006 100,0 14,5 18,8 13,5 16,3 11,2 2,0 23,6
2007 100,0 14,8 19,0 13,4 16,1 11,1 2,3 23,2
2008 100,0 15,2 20,5 13,2 15,6 10,8 2,5 22,3
2009 100,0 14,9 22,0 13,1 15,0 10,8 3,1 21,1
2010 100,0 15,1 22,3 13,3 14,8 10,6 3,2 20,7
2011 100,0 15,5 22,5 13,5 14,7 10,5 3,4 19,9
2012 100,0 15,4 22,9 14,1 14,8 10,4 3,9 18,6

III 2013 100,0 15,7 23,1 14,4 14,9 10,5 3,9 17,4

 

8. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy4 
 

W art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyszczególnione zostały 
grupy osób uznanych za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich wymienić 
należy:  bezrobotnych do 25 roku życia; bezrobotnych długotrwale; kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych powyżej 50 roku życia; bezrobotnych bez 
kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; bez wykształcenia średniego; 
bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz 
bezrobotnych niepełnosprawnych i po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. 
Podkreślenia wymaga, że osoba może spełniać kryteria by jednocześnie być zakwalifikowaną 
do kilku grup w szczególnej sytuacji. Do wymienionych grup bezrobotnych powinny być 
kierowane różnego rodzaju działania mające na celu ich aktywizację.  

                                                      
4Dane dotyczące osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy gromadzone są od 2005 r. 
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W końcu kwietnia 2013 r. status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy posiadało 
blisko 2 039 tys. osób, co oznacza, że 9 na 10 bezrobotnych spełniało kryteria by być 
zaliczonym do tej kategorii. Najbardziej liczną zbiorowość tworzą osoby bez wykształcenia 
średniego (1 263,1 tys. osób), tj. 56,0% ogółu zarejestrowanych oraz długotrwale bezrobotni 
(1 115,3 tys. osób, tj. 49,4%). 
 

9. Bezrobotni do 25 roku życia 
 

Od 2005 r. do 2012 roku utrzymywał się niezmiennie blisko 20-procentowy udział osób 
bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych. Najniższy, bo 19 procentowy 
udział wystąpił w 2007 roku, wówczas też odnotowano największy względny spadek 
omawianej subpopulacji bezrobotnych (o 30,2% tj. o 144,0 tys. osób). Natomiast największy 
względny wzrost (o 39,8%, czyli o 121,3 tys. osób) miał miejsce w 2009 roku, czyli w roku 
największego wzrostu ogólnej liczby bezrobotnych. Znaczne zahamowanie dynamiki wzrostu 
wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia miało miejsce w 2010 roku. Wzrost liczby 
bezrobotnych w omawianej subpopulacji w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 
wówczas 0,6%, podczas gdy w całej populacji bezrobotnych odnotowano wzrost o 3,3%. 
W końcu 2012 liczba bezrobotnych do 25 roku życia w porównaniu do 2011 r. zwiększyła się 
o 2,0%, tj. wzrost był prawie 4-krotnie słabszy niż wśród bezrobotnych ogółem (7,8%). Na 
koniec kwietnia br. zarejestrowanych było 421,6 tys. młodych bezrobotnych i w porównaniu 
do kwietnia 2012 r. wzrost wyniósł 2,6%, przy wzroście ogółem bezrobotnych o 8,8%. 
Można więc zauważyć pewne korzystne symptomy poprawy sytuacji osób młodych na rynku 
pracy.  
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Nadal jednak podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba 
po zakończeniu edukacji pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście gros młodych w celu 
zwiększenia możliwości znalezienia odpowiedniej pracy decyduje się na podnoszenie swoich 
kwalifikacji zawodowych zdobywając wyższe wykształcenie, a w jego trakcie odbywając 
staże, praktyki, czy podejmując pracę. Sprzyja temu dynamiczny rozwój szkolnictwa, przede 
wszystkim wyższego. Jednak w sytuacji gdy coraz więcej młodych ludzi posiada dyplom 
wyższej uczelni również dobrze wykształcone osoby częściej swój start na rynku pracy 
rozpoczynają od rejestracji w urzędzie pracy.  

Trudna sytuacja na rynku pracy osób młodych często wiązana bywa z brakiem doświadczenia 
zawodowego oraz niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Ukończenie szkoły 
wyższej w dzisiejszych czasach, przy stosunkowo wysokim nasyceniu rynku specjalistami 
z wyższym wykształceniem nie jest już gwarantem szybkiego uzyskania zatrudnienia, choć 
nadal zwiększa szanse na rynku pracy. Warto wspomnieć, że wybór kierunków studiów 
stanowi wypadkową wielu czynników takich jak: zainteresowania, możliwości podjęcia 
studiów na określonym kierunku, oferta szkół wyższych, odległość od miejsca zamieszkania. 
Niejednokrotnie jednak wybór ten jest niezależny od sytuacji na rynku pracy, a wiąże się np. 
z modą na pewne kierunki. W celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia 
do potrzeb rynku pracy wprowadzono obowiązek monitorowania losów zawodowych 
absolwentów przez uczelnie wyższe. 

Tabela 8.  Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia w latach 2005 – IV 2013 
Stan na końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Bezrobotni do 25 roku życia 

Ogółem 

wzrost / spadek (-) 
do poprzedniego roku 

udział  
procentowy do  
bezrobotnych  

ogółem w tys. w % 

2005 626,1 x x 22,6
2006 476,7 -149,4 -23,9 20,6
2007 332,7 -144,0 -30,2 19,0
2008 304,6 -28,1 -8,5 20,7
2009 425,9 121,3 39,8 22,5
2010 428,3 2,4 0,6 21,9
2011 416,1 -12,2 -2,9 21,0
2012 424,2 8,1 2,0 19,9

IV 2013 421,6 10,7 2,6 18,7
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W obliczu trudnej sytuacji młodzieży na rynku pracy, nie tylko w Polsce ale również w UE,  
konieczne jest szersze wykorzystanie instrumentów przewidzianych ustawą z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również szukanie 
nowych rozwiązań, które wpłyną na poprawę sytuacji młodzieży. Ważne jest aby start 
zawodowy młodych ludzi nie rozpoczynał się w urzędzie pracy, a jeśli już to nastąpi, by ich 
czas poszukiwania zatrudnienia był jak najkrótszy. Nie można jednak zapomnieć, że choć 
najistotniejszym elementem wpływającym na szanse uzyskania zatrudnienia są kwalifikacje 
i umiejętności, to także osobiste predyspozycje i zachowania osoby poszukującej pracy 
odgrywają istotną rolę. Co więcej mają one znaczenie nie tylko w procesie poszukiwania 
pracy, ale również często decydują o zatrudnieniu oraz utrzymaniu pracy. Efektem bezrobocia 
młodzieży może być ubóstwo, marginalizacja, w skrajnych przypadkach nawet wykluczenie 
społeczne. Może ono również skutkować pojawieniem się zachowań patologicznych. 
W interesie całego społeczeństwa jest, by młodzi ludzie znajdowali zatrudnienie, dzięki temu 
osiągali dochody, przyczyniali się do wzrostu konsumpcji, generowali wzrost PKB oraz 
zakładali i powiększali rodziny.  

Już dziś młodzi są podstawową grupą objętą aktywnymi programami rynku pracy, o czym 
świadczy fakt, że o ile młodzi do 25 roku życia stanowią ok. 19% bezrobotnych, to wśród 
aktywizowanych ich udział jest znacznie wyższy. W okresie styczeń-kwiecień 2013 r. 
z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 67,2 tys. młodych i stanowili oni 
35,2% ogółu bezrobotnych, którzy skorzystali z tych form pomocy, i w porównaniu do 
analogicznego okresu 2012 r. odnotowujemy wzrost o 22,4 tys. osób, tj. o 50,1%. Warto 
dodać, że wśród uczestników staży młodzi ludzie stanowią ponad 53%, a wśród uczestników 
szkoleń ok. 30%.  
 

10. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 
 

Grupą, która napotyka na bariery w szybkim uzyskaniu zatrudnienia i stąd zwraca naszą 
szczególną uwagę są też starsi, których sytuacja na rynku pracy nie dość, że pozostaje trudna 
to jeszcze zważywszy na wysoką dynamikę wzrostu bezrobocia osób w starszych grupach 
wiekowych pogarsza się.  

Niezmiennie wpływ na sytuację na rynku pracy mają czynniki demograficzne wpływające na 
wielkość populacji w wieku aktywnym zawodowo, a więc na siłę roboczą. Już dziś 
obserwujemy postępujący proces starzenia się społeczeństwa.  

W latach 2005-2008 obserwowano coraz większy spadek liczby bezrobotnych w omawianym 
przedziale wiekowym – od 1,2% (w końcu 2006 roku w porównaniu do roku poprzedniego) 
do 16,3% (w końcu 2008 roku w odniesieniu do sytuacji sprzed roku). W ślad za tym nie 
następował jednak spadek udziału procentowego osób powyżej 50 roku życia w ogólnej 
liczbie bezrobotnych, co więcej udział ten zwiększył się z 15,9% w końcu 2005 roku do 
21,6% w końcu 2008 roku. Charakterystyczny był rok 2009, kiedy to odnotowano najwyższy 
w omawianym okresie względny wzrost liczby bezrobotnych w tej grupie wiekowej 
(o 23,2%), ale jednocześnie nastąpił spadek udziału tej grupy w liczbie bezrobotnych ogółem 
(o 0,9 punktu). Wynikać to może z faktu, że pracodawcy w okresie dużej fali zwolnień 
grupowych w pierwszej kolejności zwalniali osoby młode, o niższym stażu pracy, ale 
i doświadczeniu zawodowym, jednak potencjalnie w lepszej sytuacji na rynku pracy.  
Z drugiej strony w przypadku osób starszych ograniczanie zatrudnienia mogło przekładać się 
nie na rejestracje w urzędzie pracy, ale przechodzenie na emerytury, ewentualnie renty, przez 
osoby, które mogły nabyć prawa do tych świadczeń.  
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Na koniec 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 486,4 tys. osób powyżej 50 r. ż. 
(wzrost w skali roku wyniósł  10,2%), przy wzroście liczby ogółem bezrobotnych o 7,8%. 
Spowodowało to, że w końcu 2012 r., bezrobotni powyżej 50 r. ż. stanowili 22,8% 
zarejestrowanych. Na koniec kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było już 
515,5 tys. osób powyżej 50 r. ż., a ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem wzrósł do 
22,9%. Fakt ten należy wiązać zarówno z ograniczeniem możliwości przejścia na 
wcześniejsze emerytury czy świadczenia przedemerytalne, jak również starzeniem się 
społeczeństwa, w tym bezrobotnych. Z drugiej strony stopa bezrobocia osób w starszych 
grupach wiekowych pozostaje wciąż kilkakrotnie niższa niż młodych, ale czas pozostawania 
bez pracy starszych jest relatywnie dłuższy. Średni czas pozostawania bez pracy osób 
powyżej 50 r. ż. wyniósł 13,6 miesiąca w końcu marca 2013 r. 

Zjawisko szybszego wzrostu bezrobocia wśród osób starszych jest tym bardziej trudne, że 
osoby w tym wieku są mniej mobilne od osób młodych, a ponadto generalnie mniej skłonne 
do zmiany kwalifikacji czy też podnoszenia wykształcenia. Należałoby zatem stworzyć 
dodatkowe zachęty dla pracodawców do zatrudniania tych osób, a  przede wszystkim 
skutecznej walczyć ze stereotypowym myśleniem panującym wśród pracodawców o osobach 
starszych.  
 
Tabela 9.  Zarejestrowani bezrobotni powyżej 50 roku życia w latach 2005 – IV 2013 
       Stan na końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Ogółem 

wzrost / spadek (-) 
do poprzedniego roku 

udział  
procentowy do  
bezrobotnych  

ogółem w tys. w % 

2005 440,4 x x 15,9
2006 435,1 -5,3 -1,2 18,8
2007 379,8 -55,3 -12,7 21,7
2008 317,9 -61,7 -16,3 21,6
2009 391,7 73,8 23,2 20,7
2010 421,7 30,0 7,7 21,6
2011 441,4 19,7 4,7 22,3
2012 486,4 45,0 10,2 22,8

IV 2013 515,5 47,9 10,2 22,9
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Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. osoby 
powyżej 50 r. ż. uznane zostały za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a tym 
samym uprawnione do korzystania z różnego rodzaju działań mających na celu ich 
aktywizację. 

W okresie styczeń-kwiecień 2013 r. różnego rodzaju działaniami aktywizacyjnymi objęto 
37,0 tys. bezrobotnych powyżej 50 r. ż., co stanowiło 19,4% wszystkich zaktywizowanych 
bezrobotnych w tym okresie. Godnym podkreślenia jest fakt, że jeszcze w 2005 r. bezrobotni 
powyżej 50 roku życia stanowili zaledwie 7,7% uczestników aktywnych programów rynku 
pracy. W kolejnych latach udział ten systematycznie rósł do 19,7% w 2011 r., w 2012 r. 
odnotowano niewielki spadek do 19,0% 

Liczba bezrobotnych powyżej 50 r. ż. zaktywizowanych w okresie 4 miesięcy br. zwiększyła 
się o 13,1 tys. osób, tj. o 54,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. W przypadku 
bezrobotnych ogółem wzrost zaktywizowanych bezrobotnych wyniósł w tym czasie 49,9%. 
Największym zainteresowaniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia cieszyły się staże, które 
rozpoczęło 11,4 tys. osób oraz prace społecznie użyteczne, które rozpoczęło 10,1 tys. osób. 
Ponadto należy zauważyć, że 5,3 tys. bezrobotnych powyżej 50 r. ż. nabyło prawa emerytalne 
lub rentowe (tj. 57,2% ogólnego odpływu bezrobotnych z tego powodu), a 12,9 tys. osób 
nabyło prawo do świadczeń przedemerytalnych (99,8% odpływu bezrobotnych z tego 
powodu). 
 

11. Długotrwale bezrobotni 
 

Dane dotyczące osób długotrwale bezrobotnych według definicji zawartej w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 ust.1 pkt 5) obejmują szerszą grupę 
osób niż tylko pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
bezrobotną długotrwale jest osoba pozostająca w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres 
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu 
i przygotowania zawodowego dorosłych. Definicja w obecnym brzmieniu wprowadzona 
została nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła 
w życie z dniem 1 lutego 2009 r.  
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Na przestrzeni lat zarówno liczba jak i odsetek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych podlegały istotnym wahaniom. Najgorzej wyglądała sytuacja w końcu 
2005 r. kiedy to w rejestrach bezrobotnych było ponad 1,8 mln długotrwale bezrobotnych 
i stanowili oni 66% ogółu zarejestrowanych. W kolejnych latach sytuacja w tym zakresie 
poprawiała się a wraz z notowanym spadkiem liczby bezrobotnych zmniejszała się liczba ale 
też odsetek długotrwale bezrobotnych. W końcu 2009 r. osoby z tej grupy stanowiły niecałe 
41% zarejestrowanych. Jednak od tego czasu z roku na rok zwiększała się zarówno liczba jak 
i udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Według stanu w końcu 
2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 073,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych. 
W porównaniu do stanu z końca 2011 r. odnotowano wzrost o 76,8 tys. osób. Liczba 
długotrwale bezrobotnych wzrosła o 7,7% przy wzroście liczby bezrobotnych ogółem na 
niewiele wyższym poziomie, tj. o 7,8%. Tym samym minimalnie zmniejszył się odsetek 
długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych z 50,3% w końcu 2011 r. do 
50,2% w końcu 2012 r.Na koniec kwietnia 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 
1 115,3 tys. osób długotrwale bezrobotnych i stanowili oni 49,4% ogółu zarejestrowanych 
(wobec 49,9% w końcu kwietnia 2012 r.). W porównaniu do kwietnia ub. r. odnotowano 
wzrost liczby długotrwale bezrobotnych o 81,6 tys. osób, tj. o 7,9%. 

 
Tabela 10.  Długotrwale bezrobotni w latach 2005 – IV 2013 

Stan na końcu okresu sprawozdawczego 

Rok 

Bezrobotni długotrwale 

Ogółem 
wzrost / spadek (-)do 
poprzedniego roku 

udział  
procentowy do  
bezrobotnych  

ogółem w tys. w % 

2005 1 828,8 x x 66,0 

2006 1 517,8 -311,0 -17,0 65,7 

2007 1 094,1 -423,8 -27,9 62,6 

2008 753,8 -340,3 -31,1 51,1 

2009 774,5 20,7 2,8 40,9 

2010 906,3 131,8 17,0 46,4 

2011 996,6 90,3 10,0 50,3 

2012 1 073,4 76,8 7,7 50,2 

IV 2013 1 115,3 81,6 7,9 49,4 

 

Począwszy od 2005 roku oraz w okresie styczeń-kwiecień br. udział w aktywnych 
programach rynku pracy rozpoczęło przeszło 2 mln osób długotrwale bezrobotnych, co 
stanowiło 41,7% wszystkich zaktywizowanych w tym okresie. W okresie 4 miesięcy br. 
udział w aktywnych programach rynku pracy w Polsce rozpoczęło 89,4 tys. osób długotrwale 
bezrobotnych, co stanowiło 46,9% ogółu bezrobotnych, którzy rozpoczęli udział 
w aktywnych programach. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. liczba objętych 
aktywnymi programami długotrwale bezrobotnych wzrosła o 27,9 tys. osób, tj. o 45,4%. 
Warto zauważyć, że najwięcej osób z omawianej grupy rozpoczęło staże (37,0 tys.) oraz 
prace społecznie użyteczne (22,7 tys.).  
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12. Zróżnicowanie terytorialne bezrobocia 
 

Jedną z charakterystycznych cech polskiego rynku pracy jest jego silne zróżnicowanie 
terytorialne, które utrzymuje się w zasadzie od początku pojawienia się bezrobocia i widoczne 
jest zarówno w okresach poprawy, jak i pogorszenia sytuacji na rynku pracy.   

Wysoki stopień przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce to wynik zarówno 
nierównomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego regionów, jak i ich położenia 
geograficznego. Często specyfika danego terenu wynikająca z geograficznego usytuowania 
powiatu, odległości od dużych miast, czy stopnia rozwoju infrastruktury ma wpływ m.in. na 
poziom rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju kapitału ludzkiego oraz decyduje 
o szybkości znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Skalę i tempo 
zmian na rynku pracy w znacznej części uzależnia fakt znajdowania się powiatu w kręgu 
oddziaływania wielkiej aglomeracji. Wpływa to na możliwość podejmowania pracy, choć 
zauważyć należy, że akcesja do UE spowodowała otwarcie polskiego rynku pracy 
i zwiększyła możliwości podejmowania zatrudnienia nie tylko w kraju, ale również poza jego 
granicami. Niemniej jednak wciąż czynniki społeczne, demograficzne, czy ekonomiczne  
powodują, że liczna pozostaje grupa osób, które nie decydują się na poszukiwanie pracy poza 
najbliższą okolicą, a tym samym utrzymują się enklawy, gdzie od lat wskaźnik bezrobocia 
dwu-, a nawet trzykrotnie przekracza średnią krajową. Dywersyfikację obszarów bezrobocia 
pogłębia niski poziom migracji wewnętrznych często uzależniony od rozwoju sieci 
komunikacyjnej, ale również utrzymujące się różnice w kosztach zakupu i wynajmu 
mieszkań, a także często niechęć do zmiany miejsca zamieszkania z powodów związanych 
wyłącznie z pracą. 

Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia najlepiej obrazuje stopa bezrobocia, która od lat już 
najniższe wartości przyjmuje na obszarach z dużymi aglomeracjami miejskimi, czyli 
w województwach wielkopolskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim. Zaś na 
przeciwległym biegunie są województwa warmińsko – mazurskie i zachodniopomorskie oraz 
kujawsko – pomorskie, czyli głównie rolnicze, gdzie jeszcze pod koniec lat 90 funkcjonowało 
rolnictwo państwowe, a zwolnieni pracownicy państwowych gospodarstw rolnych zasilili 
grono bezrobotnych. Wprawdzie od tego momentu minęło 20 lat, ale trudna sytuacja na rynku 
pracy utrzymuje się.   

Powyższe powoduje, że wskaźnik bezrobocia w województwach o najniższej jego wartości 
jest 2-krotnie niższy od województw o najwyżej wartości, a w przypadku powiatów przewaga 
jest nawet 9-krotna.   

Od lat województwem o najwyższym natężeniu bezrobocia jest województwo warmińsko-
mazurskie. Na przestrzeni lat 2002-2012 wskaźnik bezrobocia w tym województwie 
utrzymywał się na najwyższym poziomie w zestawieniu z pozostałymi województwami, ale 
równocześnie nastąpił jego spadek o 7,7 p. p. Z kolei na przeciwległym biegunie znalazły się 
województwa z dużymi aglomeracjami miejskimi, czyli mazowieckie, wielkopolskie, 
małopolskie i śląskie. W tym miejscu podkreślić należy, że o ile w latach 2002-2005 
najniższą stopę notowano w województwie mazowieckim, to w 2006 najniższy wskaźnik 
dotyczył małopolskiego, a w latach 2007 – 2008 oraz 2010–IV 2013 najniższy wskaźnik 
bezrobocia notowany był w województwie wielkopolskim.  

Tym samym nastąpiło „spłaszczenie” rozpiętości wskaźnika bezrobocia na poziomie 
województw, co należy uznać za korzystne. Zróżnicowanie natężenia bezrobocia w przekroju 
województw, zmniejszyło się o 3,9 punktu procentowego (z poziomu 15,1 punktu w końcu 
2002 roku do poziomu 11,2 punktu w końcu kwietnia 2013 roku).  
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W przypadku powiatów zróżnicowanie również zmniejszyło się, choć było to znacznie mniej 
widoczne - spadek zróżnicowania wyniósł 0,7 punktu (z 34,1 p. p. w końcu 2002 r. do 
33,4 p. p. w końcu kwietnia 2013 r.). O ile w latach 2002-2005 najwyższy wskaźnik 
bezrobocia stanowił 7-krotność najniższego to w latach 2010-2011 już 10-krotność, 
a w końcu 2008 r. najwyższy wskaźnik bezrobocia był aż 18 razy wyższy od najniższego. 
W końcu kwietnia br. sytuacja uległa poprawie, a różnica między skrajnymi powiatami pod 
względem wskaźnika bezrobocia była 8-krotna.   

Nadal, zatem istnieją pewne ‘”enklawy” czyli powiaty, w których stopa bezrobocia 
przekracza prawie 3-krotnie średnią dla kraju. Należy tu wymienić m. in.: 

− powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim – w którym w końcu 2002 roku 
wskaźnik bezrobocia wynosił 29,8% (przy średniej dla kraju 20,0%); a w końcu 
kwietnia 2013 roku – 38,0% (przy średniej dla kraju 14,0%);  

− powiat wałbrzyski w dolnośląskim – 34,2% (brak porównywalnych danych za 2002 r. 
gdyż od 1 stycznia 2013 r. z powiatu wałbrzyskiego wydzielono Miasto Wałbrzych). 

− powiat piski w warmińsko-mazurskim – odpowiednio 35,6% i 32,2%; 

− powiat radomski w mazowieckim – 27,7% i 31,3%; 

− powiat nowodworski w województwie pomorskim – 38,2% i 30,4%;  

− powiat braniewski w województwie warmińsko – mazurskim – 36,2% i 30,3%. 

Część z wymienionych powiatów usytuowana jest w województwach o najwyższym 
wskaźniku bezrobocia w Polsce, ale dwa znajdują się w województwie mazowieckim, a więc 
na terenie, w którym natężenie bezrobocia jest jedno z najniższych w kraju, czyli trudności ze 
znalezieniem pracy na regionalnym rynku pracy z założenia powinny być mniejsze.  

 

Stan w dniu 30 kwietnia 2013 r.
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13. Bilans bezrobotnych 
 

Kształtowanie się poziomu bezrobocia zależy od wielkości i dynamiki zmian w napływie 
i odpływie z bezrobocia. Spadek poziomu bezrobocia w latach 2002 - 2005  następował 
przede wszystkim w wyniku dynamicznego i zwiększającego się odpływu z bezrobocia przy 
niewielkim wzroście napływu bezrobotnych. Jednak wzrost odpływu z roku na rok był coraz 
słabszy. W 2006 r. po raz pierwszy od kilku lat zmniejszył się napływ bezrobotnych. W latach 
2007 - 2008 liczba bezrobotnych ukształtowała się pod wpływem zarówno zmniejszonego 
napływu, jak i spadku odpływu bezrobotnych. W kolejnych dwóch latach napływ do 
bezrobocia przekraczał 3 mln osób, a odpływ był zdecydowanie niższy, co wpłynęło na 
wzrost bezrobocia. W    roku 2011, w porównaniu do 2010 r., zaobserwowano spadek 
zarówno napływu, jak i odpływu bezrobotnych. Z kolei w roku 2012 wzrost napływu był 
niemal identyczny jak spadek odpływu z bezrobocia. Niemniej jednak napływ był o prawie 
155 tys. osób wyższy od odpływu. W urzędach pracy zarejestrowało się 2 655 tys. osób, 
a z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2 500,8 tys. osób. W okresie styczeń-kwiecień 2013 
r.w urzędach zarejestrowanych było 957,4 tys. osób, tj. o 94,7 tys. wiecej niż w analogicznym 
okresie ub. r. (wzrost o 11,0%). Po raz pierwszy zarejestrowało się 188,8 tys. bezrobotnych 
(wzrost o 10,6%), natomiast po raz kolejny do rejestrów powróciło 768,6 tys. osób (wzrost 
o 11,1%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w tym okresie 838,5 tys. osób, czyli 
o 65,8 tys. (tj. o 8,5%) więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

 
Wskaźnik płynności rynku pracy, określający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli 
pracę w danym okresie do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, najniższy był 
w 2009 r. i wyniósł wówczas 32,8% i choć w kolejnych dwóch latach wskaźnik ten wzrastał 
to w 2012 r. ponownie zmniejszył się do 41,3%, a w okresie styczeń-kwiecień br. wyniósł 
39,2%. Wahania tego wskaźnika uzależnione były od zmian zarówno w napływie 
bezrobotnych jak i w liczbie podejmujących pracę, dla przykładu w roku 2009 napływ 
zwiększył się aż o 24,5%, a liczba podejmujących pracę bezrobotnych spadła o 3,8%. Z kolei 
w 2010 r. przy spadku napływu o 1,4% podjęcia pracy wzrosły o  16,9%.  

W latach 2002 - 2006 z roku na rok zwiększała się liczba bezrobotnych wyłączanych 
z ewidencji z  powodu podjęcia pracy. Tendencja ta uległa załamaniu w 2007 r., choć 
w 2010 r. liczba podejmujących pracę ponownie zwiększyła się, ale zarówno w 2011 r. jak 
i 2012 r. liczba bezrobotnych podejmujących pracę spadała. W 2011 r. wynikało to wyłącznie 
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Napływ i odpływ bezrobotnych w latach 2002 - 2012
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ze spadku liczby podejmujących prace subsydiowane z uwagi na ograniczone środki 
Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację bezrobotnych.  

W 2011 r. pracę podjęło 1 130,7 tys. osób, tj. o  52,3 tys. osób mniej niż rok wcześniej 
(spadek o 4,4%). Niesubsydiowane zatrudnienie podjęło 1 019,9 tys. bezrobotnych, tj. o 10% 
więcej niż w 2010 r., w tym podjęcia pracy sezonowej zwiększyły się o 3,7%. Liczba osób 
podejmujących subsydiowane zatrudnienie (110,8 tys. osób) spadła  o 56,8%. 

 
W roku 2012 r. pracę podjęło 1 096,4 tys. bezrobotnych, tj. o 34,3 tys. osób mniej niż 
w 2011 r. Przy spadku ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę o 3% liczba 
podejmujących prace niesubsydiowane zmniejszyła się o 6,2% (tj. o 62,7 tys. osób), a prace 
subsydiowane podjęło 25,6% bezrobotnych więcej (wzrost o 28,4 tys. osób).  

W okresie styczeń-kwiecień 2013 r. pracę pojęło 374,9 tys. osób, tj. o 31,9 tys. więcej niż 
w analogicznym okresie 2012 r. (wzrost o 9,3%). Pracę niesubsydiowaną podjęło 330 tys. 
osób, tj. o 6,0% więcej, natomiast subsydiowane zatrudnienie rozpoczęło 44,9 tys. osób 
(wzrost o 42,2%). 

Tabela 11.  Bilans bezrobotnych i oferty pracy w latach 2002 – 2012 
     W okresie sprawozdawczym 

Zakres 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Napływ 2 550 186 2 642 236 2 684 128 2 793 181 2 692 351 2 491 242 2 476 583 3 083 757 3 041 964 2 591 458 2 654 974 

Odpływ 2 448 284 2 683 520 2 860 201 3 019 782 3 155 941 3 054 079 2 749 404 2 664 829 2 979 835 2 563 488 2 500 835 

w tym z powodu 

podjęcia pracy 1 186 917 1 297 344 1 364 580 1 365 790 1 412 799 1 266 439 1 052 077 1 012 375 1 183 296 1 130 704 1 096 364 

z tego 
pracy 
niesubsydiowanej 1 067 684 1 033 641 1 166 611 1 179 097 1 249 780 1 080 673 865 418 810 046 926 953 1 019 860 957 116 

pracy 
subsydiowanej 119 233 263 703 197 969 186 693 163 019 185 766 186 659 202 329 256 343 110 844 139 248 

niepotwierdzenia 
gotow. do pracy 859 631 857 778 950 523 993 124 972 176 949 210 874 934 837 751 874 100 827 765 741 056 

Oferty pracy 555 563 739 355 793 951 885 236 1 117 165 1 242 202 1 142 653 902 640 1 021 231 743 068 787 010 

 w tym    

subsydiowanej 198 878 384 178 339 334 371 990 414 814 477 592 468 177 478 740 546 847 241 511 320 505 

niesubsydiowanej 356 685 355 177 454 617 513 246 702 351 764 610 674 476 423 900 474 384 501 557 466 505 

z sektora publicz.. 122 421 204 511 193 786 210 563 266 487 296 515 289 092 280 179 297 601 145 699 173 961 

z sektora prywat. 433 142 534 844 600 165 674 673 850 678 945 687 853 561 622 461 723 630 597 369 613 049 
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W latach 2002-IV 2013 pracę podjęło 13,7 mln bezrobotnych, w tym 2,1 mln pracę 
subsydiowaną. Najwięcej bo aż 661,1 tys. bezrobotnych podjęło prace interwencyjne, 
a 591,9 tys. roboty publiczne, ze środków przeznaczonych na utworzenie nowego miejsca 
pracy dla skierowanego bezrobotnego utworzono ok. 291,9 tys. miejsc pracy, zaś dzięki 
dofinansowaniu kosztów podjęcia działalności gospodarczej blisko 387,5 tys. bezrobotnych 
podjęło działalność gospodarczą.  

Zasadniczy wpływ na kształtowanie się podjęć pracy mają oferty pracy. W latach 2002- 
IV 2013 do urzędów pracy zgłoszono 10,3 mln ofert.  

 
W latach 2002 – 2007 liczba ofert pracy będących w dyspozycji publicznych służb 
zatrudnienia z roku na rok wzrastała. Korzystna tendencja załamała się w 2008 r., a w 2009 r. 
do urzędów pracy wpłynęło 902,6 tys. ofert pracy, tj. o 21% mniej niż rok wcześniej. 
W 2010 r. liczba ofert pracy ponownie wzrosła do 1 021,2 tys., czyli była o 13,1% wyższa niż 
w 2009 r., ale w 2011 r. ponownie odnotowano spadek ofert. W 2011 r. pracodawcy zgłosili 
do urzędów pracy 743,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. 
o 278,2 tys. mniej niż w 2010 r. (spadek o 27,2%). Z kolei w roku 2012 pracodawcy zgłosili 
do urzędów pracy 787 tys. ofert pracy, czyli o 5,9% więcej niż rok wcześniej. Jednak wzrost 
liczby zgłoszonych ofert wynikał wyłącznie ze zwiększenia się liczby ofert pracy 
subsydiowanej o 32,7% przy spadku liczby niesubsydiowanych miejsc pracy o 7%. Warto 
również zauważyć, że liczba ofert pracy z sektora prywatnego zwiększyła się zaledwie 
o 2,6%, przy wzroście ofert z sektora publicznego o 19,4%. W bieżącym roku liczba ofert pracy 
zwiększa się. W ciągu 4 miesięcy br. zgłoszono 320,8 tys. ofert pracy wobec 271,4 tys. 
w analogicznym okresie 2012 r. (wzrost o 49,4 tys. ofert, tj. o 18,2%). Oferty pracy subsydiowanej 
stanowiły 55,1% ogółu zgłoszonych ofert pracy i w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. 
odnotowano wzrost zgłoszonych ofert pracy subsydiowanej o 39,1%. Wśród niesubsydiowanych ofert 
pracy odnotowano niewielki spadek o 0,2% do poziomu 144 tys. ofert pracy. 

Średnia liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 5 w kwietniu br. – podobnie jak 
rok wcześniej – wyniosła 18 osób.  
 

                                                      
5 Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w danym roku liczona jest ze wzoru:(bezrobotni według 
stanu w końcu poprzedniego miesiąca + bezrobotni w końcu danego miesiąca)/2 (oferty pracy zgłoszone w miesiącu 
sprawozdawczym + oferty pracy na koniec poprzedniego miesiąca) 
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14. Aktywizacja bezrobotnych 
 

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej realizowane przez instytucje rynku pracy określa ustawa z dnia 
20  kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to zastąpiła 
wcześniej obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu bezrobociu.  

Polityki rynku pracy dzielą się na „aktywne” i „pasywne” i choć uważa się, że to przede wszystkim 
aktywne polityki są bardziej skuteczne w zwalczaniu bezrobocia przez wiele lat stosowane były 
przede wszystkim pasywne formy pomocy bezrobotnym. Stopniowo jednak sytuacja w tym 
zakresie zmieniała się, a działania pasywne były ograniczane na rzecz coraz szerszej realizacji 
aktywnych polityk rynku pracy. Przede wszystkim obrazowała to coraz korzystniejsza struktura 
wydatków ponoszonych z Funduszu Pracy na aktywne działania, a następnie wzrastająca z roku na 
rok liczba uczestników aktywnych programów rynku pracy. Zatem aktywne działania od kilku już 
lat mają pierwszeństwo przed pasywnymi.   

Aktywizacja bezrobotnych polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy bezrobotnym 
w dotarciu do zatrudnienia i jego utrzymaniu. Podstawowe znaczenie mają w tej kwestii 
usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń). Natomiast kierowanymi 
do bezrobotnych aktywnymi formami promocji zatrudnienia są m.in.: prace interwencyjne, 
roboty publiczne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów 
zatrudnienia bezrobotnego, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne oraz przygotowanie 
zawodowe.  

Aktywne programy rynku pracy w latach 2002-IV 2013 rozpoczęło 6,2 mln osób6, przy czym 
podkreślenia wymaga, że jeszcze w 2001 r. udział w aktywnych programach rozpoczęło 
zaledwie 158,8 tys. bezrobotnych, a w 2002 r. zaktywizowano 260,6 tys. bezrobotnych, rok 
później było ich już dwa razy więcej. Do końca 2010 z roku na rok, z niewielkim spadkiem 
w 2004 r. i 2008 r., liczba aktywizowanych bezrobotnych wzrastała. Pozwoliła na to zmiana 
proporcji wydatków ponoszonych z Funduszu Pracy na aktywne programy rynku pracy, czyli 
przeznaczanie większej puli środków na aktywizację.  

 

                                                      
6 Dane dotyczą osób, które rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe 
i prace społecznie użyteczne.  
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Dzięki położeniu nacisku na aktywizację bezrobotnych w 2009 r. zaktywizowano ponad 
697 tys. osób (wobec 668 tys. w 2008 r.), a w 2010 r. udział w aktywnych programach 
rozpoczęło ponad 804 tys. osób. W 2011 roku korzystna tendencja wzrostowa została 
odwrócona, a liczba uczestników aktywnych programów zmniejszyła się ponad 2-krotnie 
w porównaniu do roku wcześniejszego, tj. do 323,3 tys. osób. Spadek był wynikiem 
wyłącznie ograniczenia środków Funduszu Pracy pozostających do dyspozycji urzędów 
pracy. W roku 2012 liczba aktywizowanych bezrobotnych ponownie zwiększa się. 
Zaktywizowano 440,8 tys. osób, tj. o 117,4 tys. osób więcej niż w 2011 r. (wzrost 
o 36,3%).W okresie styczeń-kwiecień 2013 r. aktywne programy rynku pracy rozpoczęło 
190,7 tys. osób, tj. o 63,5 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. (wzrost o 
49,9%). Programy dotyczące aktywnego przeciwdziałania bezrobociu stworzyły znaczną 
liczbę miejsc pracy – 44,9 tys. bezrobotnych podjęło prace subsydiowane (tj. 12,0% podjęć 
pracy ogółem). W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zauważamy wzrost o 
42,2%. Największym zainteresowaniem wśród prac subsydiowanych cieszyły się prace 
interwencyjne, które podjęło 13,7 tys. osób (tj. 30,4% wszystkich subsydiowanych podjęć 
pracy), oraz roboty publiczne, które rozpoczęło 13,4 tys. osób (29,8%). Należy również 
wspomnieć o podjęciach działalności gospodarczej (10,5 tys. osób), które w stosunku do roku 
poprzedniego wzrosły aż o 153,7%.  Ponadto od lat wśród aktywnych programów rynku 
pracy największym zainteresowaniem cieszą się staże, które w okresie styczeń-kwiecień br. 
rozpoczęło 93,8 tys. osób i w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 66,3%. 
Bezrobotni chętnie korzystają również ze szkoleń (24,6 tys. osób) oraz podejmują pracę 
społecznie użyteczną (27,2 tys. osób). 

W wyniku opisanych powyżej tendencji również odsetek uczestników aktywnych pro-
gramów w odpływie z bezrobocia zmieniał się. Udział ten systematycznie rósł w latach 2005-
2010 z 16,6% w końcu 2004 r. do 27% w końcu 2010 r. W 2011 r. omawiany wskaźnik 
zmniejszył się do 12,6%, w 2012 roku zanotowano jego ponowny wzrost do 17,6%, natomiast 
w okresie styczeń-kwiecień br. wyniósł 22,7%. 
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Tabela 12. Stan i struktura zatrudnienia w urzędach pracy w latach 2000-2012 

Rok Zatrudnienie 
w WUP 

Zatrudnienie 
 w PUP 

Zatrudnienie 
w WUP i PUP 

 w osobach 
2000 1 101 16 061 17 162 
2001 1 139 15 347 16 486 
2002 1 127 14 747 15 784 
2003 1 450 16 185 17 635 
2004 1 927 16 648 18 575 
2005 2 108 17 542 19 650 
2006 2 325 17 608 19 933 
2007 2 775 17 607 20 382 
2008 3 038 19 324 22 362 
2009 3 244 19 978 23 222 
2010 3 407 20 434 23 841 
2011 3 501 20 137 23 638 
2012 3 726 19 331 23 057 

 w procentach 
2000 6,4 93,6 100,0 
2001 6,9 93,1 100,0 
2002 7,1 92,9 100,0 
2003 8,2 91,8 100,0 
2004 10,4 89,6 100,0 
2005 10,7 89,3 100,0 
2006 11,7 88,3 100,0 
2007 13,6 86,4 100,0 
2008 13,6 86,4 100,0 
2009 14,0 86,0 100,0 
2010 14,3 85,7 100,0 
2011 14,8 85,2 100,0 
2012 16,2 83,8 100,0 

        Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy  

 
Obserwowanemu w latach 2003-2008 systematycznemu spadkowi bezrobocia z roku na rok 
towarzyszył wzrost zatrudnienia w urzędach pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 
w końcu 2008 r. była o ponad połowę niższa niż w latach 2001-2003. W tym samym czasie 
poziom zatrudnienia w  wojewódzkich urzędach pracy zwiększył ponad 2-krotnie, 
a w powiatowych urzędach wzrósł o ponad ¼. Powodowało to, że dynamicznie zmniejszała 
się liczba bezrobotnych przypadających na 1 pracownika urzędu pracy. W końcu 2012 r. 
poziom zatrudnienia w urzędach pracy w porównaniu do stanu z końca 2011 r. zmniejszył się 
o 581 osób, tj. o 2,5%. Zasadniczym tego powodem był spadek zatrudnienia w powiatowych 
urzędach pracy o 4%, przy wzroście zatrudnienia w wojewódzkich urzędach pracy o 6,4%. 
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Zatrudnienie w urzędach pracy podjęło 2 256 osób wobec 2 541 osób w 2011 r., tym samym 
liczba przyjęć do pracy w urzędach pracy spadła o 11,2%. W wojewódzkich urzędach pracy 
pracę rozpoczęło 559 osób, tj. o 233 osoby więcej niż rok wcześniej, (wzrost o 71,4%). 
Natomiast do pracy w  powiatowych urzędach w 2012 r. przyjęto 1 697 osób, czyli 
o 518 osób, tj. o 23,4% mniej niż w 2011 roku.  

Z pracy w urzędach pracy w 2012 roku zwolniono łącznie 2 843 osoby, wobec 2 729 osób 
w 2011 r. –  wzrost  o 114 osób, tj. o 4,2%. Liczba zwolnionych z wojewódzkich urzędów 
pracy była wyższa niż przed rokiem o 79 osób, natomiast liczba zwolnionych 
z   powiatowych urzędów pracy wzrosła o 35 osób. Oznacza to, że spadek zatrudnienia w pup 
wynikał przede wszystkim z ograniczenia przyjęć do pracy.   

Od 2003 roku do sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy zostały 
wprowadzone kody przyczyn zwolnień. Wśród wskazanych w 2012 r. przyczyn zwolnień 
pracowników urzędów pracy 11,7% zwolnionych stanowiły zwolnienia na własną prośbę 
(334 osoby), 7,6% z powodu restrukturyzacji zatrudnienia w urzędzie (216 osób), a 5,7% 
(162 osoby) z  powodu przejścia na emeryturę lub rentę. W porównaniu do 2011 roku 
zdecydowanie największy wzrost liczby zwolnień dotyczył pracowników, którzy zakończyli 
pracę w urzędzie pracy z powodu  restrukturyzacji (o 89,5%), a w dalszej kolejności 
z powodu przejścia na emeryturę bądź rentę (o 22,7%). Spadła natomiast w porównywanym 
okresie liczba osób, które zwolniły się na własną prośbę (o 10%). 

 
Tabela 14. Płynność zatrudnienia w urzędach pracy w latach 2000-2012 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

przyjętych do pracy 
w roku 

Liczba osób 
zwolnionych z pracy 

w roku 

Liczba osób 
zatrudnionych  
w końcu roku 

 razem wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy 
2000 9 164 10 005 17 162
2001 7 000 7 515 16 486
2002 7 105 7 158 15 874
2003 10 513 8 914 17 635
2004 12 039 10 818 18 575
2005 12 750 11 798 19 650
2006 6 367 5 798 19 933
2007 4 554 3 984 20 382
2008 6 249 4 194 22 362
2009 3 587 2 714 23 222
2010 3 446 2 707 23 841
2011 2 541 2 729 23 638
2012 2 256 2 843 23 057

 wojewódzkie urzędy pracy 
2000 344 648 1 101
2001 229 176 1 139
2002 158 167 1 127
2003 507 175 1 450
2004 780 295 1 927
2005 423 246 2 108
2006 502 277 2 325
2007 780 321 2 775
2008 631 364 3 038
2009 500 294 3 244
2010 497 310 3 407
2011 326 256 3 501
2012 559 335 3 726
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 powiatowe urzędy pracy 
2000 8 820 9 357 16 061
2001 6 771 7 339 15 347
2002 6 947 6 991 14 747
2003 10 006 8 739 16 185
2004 11 259 10 523 16 648
2005 12 327 11 552 17 542
2006 5 865 5 521 17 608
2007 3 774 3 663 17 607
2008 5 618 3 830 19 324
2009 3 087 2 420 19 978
2010 2 949 2 397 20 434
2011 2 215 2 473 20 137
2012 1 697 2 508 19 331

Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy  

 

1.3  Zatrudnieni według stanowisk pracy  
 

Z  liczby  23 057 osób, które w końcu 2012 roku zatrudnione były w urzędach pracy, 
2 906 osób zajmowało stanowiska kierownicze, co stanowiło 12,6% zatrudnionych. Przy 
ogólnym spadku liczby pracowników urzędów pracy o 581 osób, (o 2,5%), liczba 
kierowników spadła o 25 osób, tj. o 0,9%, przy czym dotyczyło to wyłącznie kierowników 
zatrudnionych w pup. 

Liczba osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w wojewódzkich urzędach pracy 
w końcu 2012 roku w porównaniu do końca 2011 roku wzrosła o 16 osób (z 515 osób 
do 531 osób). Osoby na stanowiskach kierowniczych stanowiły 14,3% zatrudnionych 
w wojewódzkich urzędach pracy. W końcu 2012 r. na stanowiskach kierowniczych 
w powiatowych urzędach pracy pracowało 2 375 osób, co stanowiło 12,3% ogółu 
pracowników tych urzędów. W porównaniu do stanu z końca 2011 r. liczba osób zajmujących 
kierownicze stanowiska spadła o 41 osób.   

W oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wojewódzkich 
i  powiatowych urzędach pracy, wyróżnione zostały grupy stanowisk pracy tzw. kluczowych, 
do których zalicza się: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw 
rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, liderów klubów pracy, doradców 
i asystentów EURES. 

W końcu 2012 r. łącznie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy zatrudnionych było 
8 363 pracowników na stanowiskach kluczowych, co stanowiło 36,3% ogółu zatrudnionych 
w urzędach pracy. W porównaniu do stanu sprzed roku wzrosła liczba zatrudnionych na 
kluczowych stanowiskach, o 87 osób, czyli o 1,1%, przy jednoczesnym wzroście udziału 
zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w ogólnej licznie zatrudnionych o 1,3 punktu 
procentowego (z poziomu 35%). 

Z liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w końcu 2012 r. 
wymienić należy: 

− 3 649 pośredników pracy (z czego 3 592 w powiatowych urzędach pracy, w tym 
432 osoby realizowały zadania EURES);  

− 1 900 doradców zawodowych (w tym 1 659 w powiatowych urzędach pracy);  
− 936 specjalistów do spraw rozwoju zawodowego (z tego 934 w powiatowych 

urzędach pracy); 
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− 1 214 specjalistów do spraw programów (w tym 716 w powiatowych urzędach pracy); 
− 610 liderów klubów pracy (w tym 607 w powiatowych urzędach pracy); 
− 54 pracowników w ramach kadry EURES w wojewódzkich urzędach pracy. 

 
Tabela 15. Zatrudnieni w urzędach pracy według stanowisk pracy w latach 2005 – 2012 

Wyszczególnienie 
Zatrudnieni według stanu w końcu roku 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zatrudnieni w WUP i PUP 
razem 19 650 19 933 20 382 22 362 23 222 23 841 23 638 23 057 

z razem na stanowiskach  
kierowniczych 2 401 2 441 2 541 2 655 2 769 2 853 2 931 2 906 
pośredników pracy 1 697 2 085 2 322 3 423 3 571 3 603 3 676 3 649 
doradców zawodowych 782 872 938 1 648 1 666 1 786 1 823 1 900 
specjalistów do spraw  
rozwoju zawodowego 250 254 299 446 732 853 918 936 

specjalistów do spraw 
programów 456 663 679 785 1 105 1 146 1 183 1 214 

liderów klubów pracy 102 132 150 328 585 643 624 610 
w ramach kadry EURES x x 120 234 322 4641) 5311) 4861)

Zatrudnieni w WUP ogółem 2 108 2 325 2 775 3 038 3 244 3407 3 501 3 726 

z ogółem na stanowiskach  
kierowniczych 337 331 398 462 499 488 515 531 
pośredników pracy 44 44 41 44 50 48 53 57 
doradców zawodowych 181 178 179 203 208 215 222 241 
specjalistów do spraw  
rozwoju zawodowego 1 1 0 0 2 3 3 2 

specjalistów do spraw 
programów 195 311 293 337 496 477 510 498 

liderów klubów pracy 0 0 0 4 4 4 3 3 
w ramach kadry EURES* x 32 38 50 50 50 52 54 

Zatrudnieni w PUP ogółem 17 542 17 608 17 607 19 324 19 978 20434 20 137 19 331 

z ogółem na stanowiskach  
kierowniczych 2 064 2 110 2 143 2 193 2 270 2 365 2 416 2 375 
pośredników pracy 1 653 2 041 2 281 3 379 3 521 3 555 3 623 3 592 
doradców zawodowych 601 694 759 1 445 1 458 1 571 1 601 1 659 
specjalistów do spraw  
rozwoju zawodowego 249 253 299 446 730 850 915 934 

specjalistów do spraw 
programów 261 352 386 448 609 669 673 716 

liderów klubów pracy 102 132 150 324 581 639 621 607 
w ramach kadry EURES** x x 82 184 272 4142) 4792) 4322)

     Źródło: sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy 
1) łącznie z  pośrednikami  pracy realizującymi  zadania EURES w powiatowych urzędach pracy 
2) pośrednicy pracy realizujący zadania EURES 
*W 2005 roku kadra sieci EURES (kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES, wojewódzcy asystenci EURES) 
– liczyła 28 osób, ** w 2005 roku kadra sieci EURES (powiatowi asystenci EURES) – liczyła 74 osoby, w 2006 
roku było 148 pośredników pracy pełniących funkcje asystentów EURES. 
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W powiatowych urzędach pracy w porównaniu do 2011 r. przy ogólnym spadku 
zatrudnionych o 4,0% zwiększyła się liczba doradców zawodowych (o 3,6%), specjalistów do 
spraw rozwoju zawodowego (o 2,1%) i specjalistów do spraw programów (o 6,4%). Spadła 
natomiast liczba pośredników pracy (o 0,9%) i liderów klubów pracy (o 2,3%).    

W ostatnich latach, wskutek pogorszenia sytuacji na rynku pracy, a tym samym wzrostu 
liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, wzrosła także liczba bezrobotnych 
przypadających w urzędach pracy na 1 pracownika kluczowego zatrudnionego w pup. 
W końcu 2012 r. na 1 pracownika kluczowego w pup przypadało 285 bezrobotnych wobec 
267 rok wcześniej. Równocześnie o 48 osób więcej przypadało na 1 pośrednika pracy w pup 
i o 50 więcej na 1 doradcę w pup.  

 
W końcu 2012 roku na jednego pośrednika pracy w powiatowym urzędzie pracy przypadało 
595 bezrobotnych wobec 547 bezrobotnych w końcu 2011 r. Należy jednak pamiętać, że 
w końcu 2007 r. jeden pośrednik pracy przypadał na 766 osób, a w końcu 2000 r. - na 
1 637 osób bezrobotnych. W latach najwyższego bezrobocia na 1 pośrednika pracy 
przypadało ponad 2300 bezrobotnych.  
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Tabela 17. Zatrudnienie w urzędach pracy oraz szkolenia i koszty szkoleń pracowników urzędów pracy  
w latach 2010-2012 

Zakres 2010 2011 2012 

Liczba urzędów pracy 357 357 356

Liczba pracowników w końcu roku 23 841 23 638 23 057

Średnia liczba pracowników w jednym urzędzie 
pracy w końcu roku 67 66 65

Liczba szkoleń w danym roku 15 269 11 207 9 829

Średnia liczba szkoleń w jednym urzędzie pracy  w 
danym roku 43 31 28

Liczba uczestników szkoleń w danym roku 47 419 39 977 34 871

Średnia liczba uczestników szkoleń w jednym 
urzędzie pracy w danym roku 133 112 98

Koszty szkoleń w danym roku w zł 39 068 658,72 29 401 602,74 26 887 929,26

Średni koszt szkoleń w jednym urzędzie pracy w 
danym roku w zł 109 436,02 82 357,43 75 527,89

Średni koszt szkoleń na 1 uczestnika w zł 823,90 735,46 771,07

Koszty szkoleń poniesione z Funduszu Pracy w danym 
roku w zł 35 553 069,22 25 493 811,73 23 525 323,63

Średni koszt szkoleń poniesiony z Funduszu Pracy w 
jednym urzędzie pracy w danym roku w zł 99 588,43 71 411,24 66 082,37

Średni koszt szkoleń poniesiony z Funduszu Pracy na 
1 uczestnika w danym roku w zł 749,76 637,71 674,64

 

Tym samym średnia liczba osób jakie uczestniczyły w szkoleniach w jednym urzędzie pracy 
zmniejszyła się z 133 osób w 2010 r. do 98 osób w 2012 r. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że pracownicy wojewódzkich urzędów pracy szkolili się nawet kilkakrotnie częściej niż 
pracownicy powiatowych urzędów pracy.  

W końcu 2012 r. w 356 urzędach pracy (tj. łącznie wojewódzkich i powiatowych) 
zatrudnionych było 23 057 pracowników, natomiast w szkoleniach w omawianym roku 
uczestniczyło 34 871 osób. Oznacza to, że średnia liczba pracowników w jednym urzędzie 
pracy wynosiła 65 osób, a średnia liczba uczestników szkoleń w jednym urzędzie pracy 
wyniosła 98 osób. W skali kraju pracownik urzędu pracy uczestniczył więc średnio 
w 1,5 szkoleniach wobec 2,0 w 2010 r. i 1,7 w 2011 r. 

Wraz ze zmniejszeniem liczby uczestników szkoleń zmniejszeniu uległy również koszty 
szkoleń z 39,1 mln w 2010 r. do 26,9 mln w 2012 r. Obniżał się też średni koszt szkolenia 
jednego uczestnika z 824 zł w 2010 r. do 735 zł w 2011 r. i 771 zł. w 2012 r. Średni koszt 
szkolenia 1 uczestnika z Funduszu Pracy zmniejszył się z 750 zł  do 675 zł. 

Jednak choć pracownicy wojewódzkich urzędów pracy szkolą się częściej niż ich koledzy 
w urzędach powiatowych, to średni koszt szkolenia 1 uczestnika z PUP był wyższy niż 
w WUP – w 2012 r. wynosił on odpowiednio 825 zł i 513 zł.  

W końcu 2012 r. w urzędach pracy zatrudnionych było 2 906 kierowników. Stanowili oni 
12,6% ogółu zatrudnionych (co 8 pracownik urzędu pracy), natomiast wśród uczestników 
szkoleń kierownicy stanowili 20,8%, czyli co piąty uczestnik szkolenia w 2012 roku 
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zajmował kierownicze stanowisko. Oznacza to, że w szkoleniach częściej uczestniczyli 
kierownicy niż pozostali pracownicy urzędów pracy. 

Nieodmiennie pod względem tematyki szkoleń ok. 30% uczestników szkoleń brało udział 
w szkoleniach z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a kolejne 
25% z zakresu zagadnień prawnych (np. KPA, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, 
finanse publiczne).  

W 2012 r. w szkoleniach z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia uczestniczyło 
10 873 osób, z czego ponad 14% stanowili kierownicy. Generalnie kadra kierownicza częściej 
szkoliła się z zakresu zagadnień prawnych, finansowo-księgowych oraz zarządzania, 
administrowania i marketingu. Organizatorami szkoleń w jakich uczestniczyli pracownicy 
urzędów pracy były przede wszystkich zewnętrzne instytucje szkoleniowe, choć w WUP 
zdecydowanie więcej uczestników szkoleń brało udział w szkoleniach organizowanych przez 
powiatowe lub wojewódzkie urzędy pracy.  

 
Tabela 18. Liczba i struktura uczestników szkoleń finansowanych lub współfinansowanych z Funduszu 
Pracy, EFS lub innych środków UE w latach 2010-2012 

Wyszczególnienie 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 

Liczba 
uczestników 

szkolenia 

Struktura 
uczestni-

ków 

Liczba 
uczestników 

szkolenia 

Struktura 
uczestni-

ków 

Liczba 
uczestników 

szkolenia 

Struktura 
uczestni-

ków 
Ogółem 47 419 100,0 39 977 100,0 34 871 100,0 

wg tematyki szkolenia: 
z zakresu realizacji ustawy o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

13 943 29,4 12 618 31,6 10 873 31,2 

z zakresu zagadnień prawnych 
(np. KPA, pomoc publiczna, 
zamówienia publiczne, finanse 
publiczne) 

10 912 23,0 10 448 26,1 8 743 25,1 

informatyczne 2 526 5,3 2 192 5,5 1 503 4,3 
z zakresu zagadnień finansowo-
księgowych 2 850 6,0 2 268 5,7 2 260 6,5 

z zakresu zarządzania, 
administrowania i marketingu 2 272 4,8 2 320 5,8 1 769 5,1 

z zakresu problematyki EFS 2 213 4,7 2 438 6,1 1 789 5,1 

językowe 373 0,8 485 1,2 655 1,9 
"miękkie" (np. asertywność, 
radzenie sobie ze stresem, praca 
zespołowa) 

5 903 12,4 3 468 8,7 3 608 10,3 

pozostałe 6 380 13,5 3 740 9,4 3 671 10,5 

niezdefiniowana 47 0,1 0 0,0 0 0,0 

wg formy szkolenia: 

kurs 15 235 32,1 4 238 10,6 11 595 33,3 

seminarium 7 098 15,0 18 334 45,9 12 511 35,9 

warsztaty 7 103 15,0 11 024 27,6 6 199 17,8 

pozostałe 17 818 37,6 6 381 16,0 4 566 13,1 

niezdefiniowana 165 0,3 0 0,0 0 0,0 
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wg organizatora szkolenia: 

PUP / WUP 8 386 17,7 5 149 12,9 4 041 11,6 
zewnętrzna instytucja 
szkoleniowa 38 963 82,2 34 828 87,1 30 830 88,4 

niezdefiniowany 70 0,1 0 0,0 0 0,0 

wg lokalizacji szkolenia: 

w kraju 46 581 98,2 39 559 99,0 34 745 99,6 

za granicą 620 1,3 399 1,0 117 0,3 

łączone w kraju i za granicą 123 0,3 19 0,0 9 0,0 

niezdefiniowana 95 0,2 0 0,0 0 0,0 

 

Pod względem formy szkoleń dominowały seminaria i kursy, w których w 2012 r. 
uczestniczyło odpowiednio 35,9% uczestników i 33,3%, przy czym pracownicy WUP 
częściej uczestniczyli w warsztatach i kursach, a pracownicy PUP głównie w seminariach 
i kursach.  

Mając na uwadze lokalizację szkoleń, zdecydowanie przeważały szkolenia organizowane 
w kraju. W 2012 r., w szkoleniach krajowych wzięło udział 34 745 osób, tj. 99,6% ogółu 
uczestników szkoleń (wobec 98,2% w 2010 r.). Podkreślić należy, że przy ogólnym spadku 
liczby szkolonych pracowników urzędów pracy istotnie zmniejszyła się liczba szkoleń 
organizowanych poza granicami kraju oraz tzw. szkoleń łączonych w kraju i za granicą. 
W 2010 r. 620 osób uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych i na przestrzeni 2 lat liczba ta 
zmniejszyła się ponad 5-krotnie do 117 osób w 2012 r. W przypadku szkoleń łączonych 
w 2010 r. uczestniczyło w nich 123 pracowników urzędów pracy a w 2012 r. zaledwie 9 osób. 

Zatem z uwagi na różnego rodzaju oszczędności ale też zalecenia ze strony Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej dotyczące racjonalności i zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków Funduszu Pracy również przeznaczanych na szkolenia kadr 
publicznych służb zatrudnienia widoczne jest ograniczenie liczby szkolonych pracowników, 
a w tym przede wszystkim w ramach najdroższych szkoleń zagranicznych.  
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III.  Wydatkowanie  środków  Funduszu  Pracy  w  latach  2012‐2013  oraz 
efektowność zatrudnieniowa w latach 2012‐2013 

 
 

1. Fundusz Pracy 2012‐2013 
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy środki Funduszu Pracy 
na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu urzędy pracy pozyskują: 

1) w kwotach określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 
2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie 
zadań w województwie, 

2) w kwotach określonych przez samorząd województwa na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

3) z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

 

Główna część środków Funduszu Pracy na realizację w/w programów pozostaje  w wyłącznej 
gestii samorządów województw i powiatów.  

Minister Pracy i Polityki Społecznej podejmuje doraźne inicjatywy, które są uzupełnieniem 
standardowych działań realizowanych przez urzędy pracy i finansowane są w większości ze 
środków rezerwy Funduszu Pracy. Adresatami tych inicjatyw są między innymi grupy 
społeczne, które aktualnie znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Warto wspomnieć, że kwotę rezerwy stanowi zgodnie z § 8 ust. 1, pkt 1 w/w rozporządzenia 
zaledwie 10 % kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i 
Ochotnicze Hufce Pracy oraz o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej 
z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Mając na uwadze sytuację na rynku pracy w 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 
działając na podstawie art. 29 ust. 12 ustawy o finansach publicznych dokonał w ubiegłym 
roku zmiany planu finansowego Funduszu Pracy polegającej na zwiększeniu wydatków 
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 500 mln zł.  Szczegółowe informacje 
o wydatkach Funduszu Pracy w latach 2012 – 2013 oraz podział rezerwy Funduszu Pracy 
obrazują poniższe tabele. 
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Tabela 1. Wydatki Funduszu Pracy w latach 2012 - 2013 (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 
planu 

finansowego FP 
2012 r. 

Plan finansowy 
FP na 2013 r. 

Wydatki ogółem 9 641 307,8 10 803 963,0 

1 Zasiłki i świadczenia ogółem, w tym: 5 316 747,3 5 589 985,0 

1a zasiłki dla bezrobotnych 3 395 481,6 3 732 485,0 

1b zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 788 334,2 1 750 000,0 

2 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem, z tego: 3 889 667,3 4 655 080,0 

2a 

powiatowe urzędy pracy (w tym rezerwa Funduszu Pracy), z tego: 2 594 030,8 3 265 093,0 
szkolenia 189 597,5 367 222,0 
staże 858 018,4 1 159 417,0 
podejmowanie działalności gospodarczej 686 037,8 600 000,0 
prace interwencyjne 138 914,5 245 000,0 
roboty publiczne 167 551,0 238 000,0 
doposażenie stanowiska pracy 389 771,1 412 254,0 
prace społecznie użyteczne 34 509,7 40 000,0 
inne 129 630,8 203 200,0 

2b 

pozostałe, z tego: 1 295 636,5 1 389 987,0 

refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników - OHP 238 240,7 230 000,0 

koszty kształcenia młodocianych - UW 302 778,8 324 658,0 
staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i 
położnych - MZ 754 617,0 835 329,0 

3 Wynagrodzenia wup i pup ogółem 178 080,2 189 000,0 
4 Pozostałe zadania (wydatki fakultatywne i inwestycyjne) 256 813,0 369 898,0 
 

 Tabela 2. Szczegółowy podział środków rezerwy Funduszu Pracy w latach 2012 - 2013 (w tys. zł)             

2012 planowany podział w 2013 r. 

Środki ogółem 667 236,5 308 309,30 
Program dla zwolnionych 25 832,80 40 000,00 
Program dot. klęsk żywiołowych 12 910,30 10 000,00 
Programy Specjalne 105 971,10 38 062,70 
Projekty pilotażowe 14 708,60 50 272,10 
Program 30- 195 783,8 66 527,1 
Program  50+ 86 811,1 45 447,4 
Program dla osób z art. 49 
ustawy o promocji 163 992,00 58 000,00 

Inne programy 61 26,80 0 
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Największą efektywnością zatrudnieniową (100,0%) charakteryzuje się aktywizacja w formie 
przyznania środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej 
oraz na refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska. Kolejną formą o dużej 
efektywności zatrudnieniowej są prace interwencyjne (74,4%). Najniższą efektywność 
odnotowano dla prac społecznie użytecznych (33,0%) i szkoleń (42,5%). 
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IV.  Wsparcie  wynikające  z  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji 
zatrudnienia  instytucjach rynku pracy 

 

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy 
mogą skorzystać z szerokiego spektrum wsparcia określonego w ww. ustawie,  
m.in. w zakresie: 

− pomocy w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy, a w razie 
braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy, także przez poradnictwo 
zawodowe  i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

− pomocy w szeroko rozumianym rozwoju zawodowym przez oferowane szkolenia, 
staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, sfinansowanie studiów podyplomowych, 
stypendia na kontynuowanie nauki, 

− pomocy w podjęciu zatrudnienia subsydiowanego u pracodawcy przez skierowane do 
udziału w programie specjalnym, wykonywania prac interwencyjnych, robót 
publicznych, prac na zasadach dotyczących robót publicznych, niezwiązanych 
z wyuczonym zawodem, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach 
zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej 
lub pomocy społecznej, 

− pomocy w podjęciu samozatrudnienia przez przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz na koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. 

 

Wszystkie usługi rynku pracy (tj. pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe i informacja 
zawodowa; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń) przysługują 
wszystkim bezrobotnym, natomiast wynikające z ustawy instrumenty rynku pracy przysługują 
wyłącznie bezrobotnym zdefiniowanym przez ustawę jako „osoby będące w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy” do których zaliczani są: 

1) bezrobotni do 25 roku życia, 

2) długotrwale bezrobotni 

3) bezrobotni, którzy zakończyli realizację kontraktu socjalnego, 

4) bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

5) bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

6) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego, 

7) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku 
życia, 

8) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia, 

9) bezrobotni niepełnosprawni 

 

Zdobycie potrzebnych kwalifikacji zawodowych i kompleksowe wsparcie w podjęciu 
zatrudnienia, z wykorzystaniem elastycznych form pomocy mających na celu niwelowanie 
barier zatrudnieniowych, stwarzają programy specjalne. Działania, którymi objęci są 
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uczestnicy programów specjalnych, powinny być adekwatne do ich potrzeb oraz powinny 
uwzględniać możliwości lokalnego rynku pracy. Kompleksowo zaprojektowane działania 
pozwalają osiągnąć wysoką skuteczność. 

Istotą programów specjalnych jest możliwość łączenia ustawowych usług i/lub instrumentów 
rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie oraz możliwość 
obejmowania każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej, jeżeli 
sytuacja osoby wymaga niestandardowych rozwiązań. 

Programy specjalne adresowane są do: 

1) bezrobotnych, 

2) osób poszukujących pracy, które: 

− są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego  
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

− są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub 
który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu 
prywatyzacji, 

− otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub 
górniczy zasiłek socjalny, 

− uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub 
indywidualnym programie integracji (dot. cudzoziemców),  

− są żołnierzami rezerwy, 

− pobierają rentę szkoleniową, 

− pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznawane przez pracodawcę na 
wniosek pracownika objętego zwolnieniem monitorowanym,  

− podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, jako 
domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, 
inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem. 

3) pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność 
gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju 
zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. 

Programy specjalne powinny być inicjowane w szczególności dla bezrobotnych  
i osób poszukujących pracy, w stosunku do których stosowane usługi i/lub instrumenty rynku 
pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsc pracy, 
wyłonionych w oparciu o analizy i prognozy lokalnego rynku pracy. 

 
1. Wsparcie młodych bezrobotnych i poszukujących pracy 
 

  Pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja zawodowa  

Wszystkie osoby, w tym młode, nawet niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, 
mogą liczyć na udzielenie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach 
szkolenia i kształcenia (w tym mogą skorzystać z elektronicznych baz danych urzędu). 
Mogą też skorzystać z informacji o sytuacji na rynku pracy i ogólnie dostępnych ofert 
pracy. W wojewódzkim urzędzie pracy mogą skorzystać także z informacji zawodowej  



 

      Strona 49 z 71  

i baz danych, a ponadto z zajęć aktywizacyjnych uczących aktywnego poszukiwania 
pracy oraz porad grupowych i indywidualnych, udzielanych z użyciem 
wystandaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji lub 
podjęcie/zmianę zatrudnienia. 

Osoby zainteresowane po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy mogą 
skorzystać z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w pełnym zakresie. 
Otrzymują wówczas status poszukującego pracy, przy czym określenie to obejmuje także 
osoby zainteresowane uzyskaniem wyłącznie informacji lub porady zawodowej. Osoby 
zarejestrowane mają dodatkowo możliwość skorzystania ze skierowania na 
specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne w celu wydania opinii  
o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, mogą też 
skorzystać ze szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, mogą również 
otrzymać skierowanie do pracy. 

 
  Szkolenia i inne formy pomocy w uzyskiwaniu / aktualizacji kompetencji i kwalifikacji 

Z usług i instrumentów wspierających podnoszenie kompetencji / kwalifikacji mogą 
skorzystać wyłącznie zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy bezrobotni  
i niektóre grupy osób poszukujących pracy (wymienione w art. 43 ustawy).  

Pomoc przewidziana ustawą na edukację jest finansowana ze środków Funduszu Pracy,  
a jej zakres obejmuje:  

− kierowanie na szkolenia – zainteresowani mogą ubiegać się o skierowanie na 
nieodpłatne dla nich kursy, które na zlecenie urzędu pracy realizuje instytucja 
szkoleniowa (zgodnie z planem szkoleń urzędu pracy) lub mogą wskazać na 
wolnym rynku ofertę, która im odpowiada i – po złożeniu wniosku – mogą liczyć 
na sfinansowanie kosztów tego kursu do wysokości 300% przeciętnego 
wynagrodzenia. Finansowane są koszty dojazdu i zakwaterowania jeśli te 
szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania. Bezrobotnemu przysługuje 
stypendium w wysokości 120% zasiłku na czas szkolenia, a także 20% zasiłku na 
dokończenie szkolenia, jeśli w jego trakcie znalazł pracę;  

− finansowanie studiów podyplomowych - po złożeniu wniosku zainteresowani  
mogą liczyć na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych do wysokości 
300% przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotni uczestnicy takich studiów 
otrzymują stypendium w wysokości 20% zasiłku, także gdy podejmą w ich trakcie 
pracę, do ukończenia programu; 

− finansowanie kosztów egzaminów – zainteresowani mogą ubiegać się  
o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, uprawnień zawodowych i uzyskania licencji 
zawodowych – do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Istnieje też 
możliwość sfinansowania kosztów dojazdu na tego typu egzaminy;  

− pożyczki szkoleniowe – zainteresowani mogą starać się o pożyczkę na 
sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego 
wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana, do spłacenia w ciągu  
18 miesięcy; 

− staż, w ramach, którego bezrobotny nabędzie praktyczne umiejętności do 
wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, w okresie 
odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% 
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zasiłku tj. 988,40 zł (w informacji podano kwoty aktualne stanu na  
dzień 1 czerwca 2013 r.). 

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób do 27 roku życia, po 
studiach staż ma wydłużoną formę i może trwać do 12 miesięcy, w pozostałych 
przypadkach do 6 miesięcy. 

− przygotowanie zawodowe dorosłych, które łączy w sobie praktykę  
w zawodzie (80% czasu) z zajęciami teoretycznymi (20% czasu). Instrument ten 
realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu 
obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej  
i kończy się egzaminem. W okresie jego odbywania bezrobotnemu przysługuje 
stypendium w wysokości 120 % zasiłku tj. 988,40 zł. 

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest w 2 formach aktywizacji: 

1) praktycznej nauki zawodu: 

→ trwa 12 – 18  m-cy, 

→ jej program uwzględnia podstawę programową kształcenia i standard 
egzaminowania w zawodzie, 

→ kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed komisją powołaną 
przez Kuratora Oświaty lub izbę rzemieślniczą; 

2) przyuczenia do pracy: 

→ trwa 3-6 miesięcy, 

→ jego program uwzględnia m.in. standard kwalifikacji zawodowych 
wymaganych przez pracodawców, 

→ kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez 
instytucję szkoleniową,  

 

  Dodatkowe formy aktywizacji oraz wsparcia finansowego młodych bezrobotnych  

Bezrobotnym do 25 roku życia w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji, powiatowy 
urząd pracy powinien przedstawić propozycję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
bądź przedstawić inną formę aktywizacji jak np.: 

− prace interwencyjne, zatrudniając bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy 
na okres do 6 m-cy, pracodawca otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne: 

→ miesięcznie przez 12 miesięcy w wysokości 971,84 zł, 

→ za co drugi miesiąc przez 18 miesięcy w wysokości 1.888,00 zł; 

− zatrudnienie na zasadach robót publicznych, zatrudniając bezrobotnego na okres 
do 6 m-cy, pracodawca otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc 
zatrudnienia w wysokości 944,00 zł; 

− podjęcie działalności gospodarczej, młody bezrobotny może otrzymać  
z Funduszu Pracy dotację na rozpoczęcie działalności oraz sfinansowanie kosztów 
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności  
- nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. 22.440,30 zł; 
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− podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych – młody 
bezrobotny może otrzymać z Funduszu Pracy dotację na rozpoczęcie działalności 
w formie spółdzielni socjalnej nie więcej niż 4-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia tj. 14.960,20 zł, na jednego członka założyciela spółdzielni lub na 
przystąpienie do spółdzielni - nie więcej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia 
tj. 11.220,15 zł na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej 
założeniu; 

− Dodatek aktywizacyjny – w wysokości do 50% zasiłku tj. 411,80 zł, przysługuje 
bezrobotnym, z prawem do zasiłku, którzy: 

→ w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmą 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymywać będą 
wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

→ podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy; 

− Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem – przysługuje samotnym bezrobotnym 
rodzicom za każde dziecko do lat 7 w wysokości nie przekraczającej połowy 
zasiłku tj. 411,80 zł, jeżeli podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub 
zostaną skierowani na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie 
oraz miesięcznie przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 

2. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 
 

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub 
stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie 
jest uprawniona do zasiłku przysługuje:  

− pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych 
czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego,  

− stypendium,  

− odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w związku z odbywaniem szkolenia. 

Starosta ponadto może:  

− sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej 
działalności poza gospodarstwem rolnym, a także  

− przyznać jednorazowo środki, na podjęcie pozarolniczej działalności lub przyznać 
jednorazowo środki na zakup ziemi w wysokości 22.440,30 zł. 

 
3. Pomoc dla pracodawców 
 

− pośrednictwo pracy, w ramach którego oferowana jest pomoc pracodawcom  
w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 

− poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, w ramach którego oferowana jest 
pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników 
przez udzielanie porad zawodowych; 
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− refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Pracodawca 
może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu 
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego przez okres, co najmniej 12 miesięcy w wysokości 
nieprzekraczającej 300% minimalnego wynagrodzenia tj. 4.800,00 zł. 

− refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Starosta może 
zrefundować: 

→ podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, 

→ podmiotowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę niepubliczną, 

→ osobie będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zatrudniającym  
w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej 
jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy  

koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia tj. 22.440,30 zł.  

 
4. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 45/50+ 
 

  Pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja zawodowa  

− wszystkie osoby, w tym starsze, nawet niezarejestrowane w powiatowym urzędzie 
pracy, mogą liczyć na udzielenie informacji o zawodach, rynku pracy oraz 
o możliwościach szkolenia i kształcenia (w tym mogą skorzystać  
z elektronicznych baz danych urzędu); mogą też skorzystać z informacji o sytuacji 
na rynku pracy i ogólnie dostępnych ofert pracy. W wojewódzkim urzędzie pracy 
mogą skorzystać także z informacji zawodowej i baz danych, a ponadto z zajęć 
aktywizacyjnych uczących aktywnego poszukiwania pracy oraz porad grupowych 
i indywidualnych, udzielanych z użyciem wystandaryzowanych metod 
ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji lub podjęcie/zmianę 
zatrudnienia; 

− osoby zainteresowane po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy mogą 
skorzystać z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w pełnym 
zakresie. Otrzymują wówczas status poszukującego pracy, przy czym określenie 
to obejmuje także osoby zainteresowane uzyskaniem wyłącznie informacji lub 
porady zawodowej. Osoby zarejestrowane mają dodatkowo  możliwość 
skorzystania ze skierowania na specjalistyczne badania lekarskie lub 
psychologiczne w celu wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy  
i zawodu albo kierunku szkolenia, mogą też skorzystać ze szkolenia z zakresu 
umiejętności poszukiwania pracy, mogą również otrzymać skierowanie do pracy.  
 

  Szkolenia i inne formy pomocy w uzyskiwaniu / aktualizacji kompetencji i kwalifikacji  

Z usług i instrumentów wspierających podnoszenie kompetencji / kwalifikacji mogą 
skorzystać wyłącznie zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy bezrobotni  
i niektóre grupy osób poszukujących pracy (wymienione w art. 43 ustawy). Pomoc 



 

      Strona 53 z 71  

przewidziana ustawą na edukację jest finansowana ze środków Funduszu Pracy, a jej 
zakres  obejmuje:  

− kierowanie na szkolenia – zainteresowani mogą ubiegać się o skierowanie na 
nieodpłatne dla nich kursy, które na zlecenie urzędu pracy realizuje instytucja 
szkoleniowa (zgodnie z planem szkoleń urzędu pracy) lub mogą wskazać na 
wolnym rynku ofertę, która im odpowiada i – po złożeniu wniosku – mogą liczyć 
na sfinansowanie kosztów tego kursu do wysokości 300% przeciętnego 
wynagrodzenia tj 11.220,15 zł. Finansowane są koszty dojazdu i zakwaterowania 
jeśli te szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania. Bezrobotnemu 
przysługuje stypendium na czas szkolenia w wysokości 120% zasiłku  
tj. 988,40 zł, a także 20% zasiłku tj. 164,80 zł na dokończenie szkolenia, jeśli  
w jego trakcie znalazł pracę;  

− finansowanie studiów podyplomowych - po złożeniu wniosku zainteresowani  
mogą liczyć na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych do wysokości 
300% przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotni uczestnicy takich studiów 
otrzymują stypendium w wysokości 20% zasiłku 164,80 zł, także gdy podejmą  
w ich trakcie pracę, do ukończenia programu; 

− finansowanie kosztów egzaminów – zainteresowani mogą ubiegać się  
o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, uprawnień zawodowych i uzyskania licencji 
zawodowych – do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia  
tj. 3.740,05 zł. Istnieje też możliwość sfinansowania kosztów dojazdu na tego 
typu egzaminy;  

− pożyczki szkoleniowe – zainteresowani mogą starać się o pożyczkę na 
sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego 
wynagrodzenia tj. 14.960,20 zł. Pożyczka jest nieoprocentowana, i powinna być 
spłacona w ciągu 18 miesięcy; 

− organizowanie stażu u pracodawcy – urząd pracy kieruje bezrobotnych na staż 
realizowany według programu uzgodnionego z pracodawcą. Staż  trwa  do 6 
miesięcy i pozwala uzyskać kwalifikacje tzw. nieformalne. Uczestnicy otrzymują 
stypendium w wysokości 120% zasiłku tj. 988,40 zł;  

− kierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych – urząd pracy może 
zaproponować praktyczne kształcenie u pracodawców w 2 formach: (1) 
przyuczenie do pracy, trwa 3-6 miesięcy i kończy się egzaminem w instytucji 
szkoleniowej/ organizacji rzemieślniczej, (2) praktyczna nauka zawodu, trwa 12-
18 miesięcy,  kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodach 
szkolnych i rzemieślniczych. 

 
  Dodatkowe formy aktywizacji oraz wsparcia finansowego bezrobotnych w wieku powyżej  

50 roku życia  

− prace interwencyjne - bezrobotny w wieku powyżej 50 roku życia może być 
skierowany do prac interwencyjnych na okres do 24 miesięcy. W tym czasie 
starosta dokonuje refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na 
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku, gdy 
refundacja kosztów wynagrodzeń i składek będzie dokonywana co drugi miesiąc 
okres wykonywania pracy dla bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia może 
być wydłużony do 4 lat; 
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− roboty publiczne – bezrobotny w wieku powyżej 50 lat może być skierowany do 
wykonywania robót publicznych na okres do 12 miesięcy. W tym czasie starosta 
zwraca organizatorowi robót publicznych, przez okres do 6 miesięcy (lub do 12 
miesięcy, jeśli refundacja dokonywana jest co drugi miesiąc) część kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
bezrobotnych; 

− bezrobotni mogą otrzymać refundowanie kosztów przejazdów do/z miejsca pracy, 
odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć  
w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu 
pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy. Starosta może 
wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części 
poniesionych przez skierowanego bezrobotnego kosztów przejazdu w okresie do 
12 miesięcy, gdy wnioskujący otrzymuje wynagrodzenie do 200% najniższego 
wynagrodzenia za pracę; 

− bezrobotni mogą otrzymać refundowanie kosztów zakwaterowania. Koszty 
zakwaterowania mogą być refundowane, gdy dojazd do/z miejsca pracy do 
miejsca stałego zamieszkania zajmuje powyżej 3 godzin dziennie i otrzymuje 
wynagrodzenie do 200% najniższego wynagrodzenia.  

 

5. Pomoc dla pracodawców i pracowników w wieku 45/50+ 
 

  Zmniejszenie kosztów pracy wynikających z zatrudniania starszych pracowników 

Pracodawcy odnoszą korzyści finansowe zatrudniając osoby w starszym wieku:  

− pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy  
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników 
starszych, tj. kobiet które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn którzy ukończyli  
60 lat;  

− pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku powyżej 
50 roku zycia są czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku 
odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.  

 
  Informacja zawodowa i poradnictwo oraz pośrednictwo pracy 

− pracodawcy zainteresowani własnym rozwojem i rozwojem swoich pracowników 
mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy doradcy zawodowego i uzyskać 
indywidualne porady zawodowe, udzielane z zachowaniem zasady poufności  
i ochrony danych. W szczególności doradca może dokonać analizy kompetencji 
pracowników w starszym wieku (wykorzystując specjalistyczne metody  
i narzędzia diagnostyczne do badania predyspozycji, zainteresowań i kompetencji) 
i zaproponować szkolenia dla uzupełnienia luk kwalifikacyjnych lub wskazać 
takie kompetencje, które nadają się do przeniesienia do nowych warunków oraz 
określić wymagania, które powinny spełniać nowe stanowiska pracy lepiej 
dostosowane do możliwości osób starszych;  

− urzędy pracy udzielają bezpłatnie zainteresowanym pracodawcom pomocy 
w doborze kandydatów do pracy  spośród bezrobotnych i poszukujących pracy. 
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  Wsparcie pracodawców inwestujących w szkolenia pracowników w wieku 45+ 

− Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy (założyli odrębne konto 
z przeznaczeniem na szkolenia) mogą ubiegać się o częściową refundację ze 
środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników. Pracodawca może 
otrzymać refundację 80% kosztów szkolenia osób w wieku 45 lat i powyżej - do 
300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku 
młodszych grup wiekowych. 

 
  Wsparcie pracowników w wieku 45%+ inwestujących w podnoszenie własnych kwalifikacji  

Osoby pracujące, w wieku 45 lat i więcej, które zarejestrują się w urzędzie pracy: 

− mogą skorzystać z oferty darmowego dla nich szkolenia kursowego, które na 
zlecenie urzędu pracy realizuje instytucja szkoleniowa (zgodnie z planem szkoleń 
urzędu), lub mogą wskazać na wolnym rynku usług szkoleniowych ofertę kursu, 
którą są zainteresowani i – po złożeniu wniosku  –   mogą liczyć na sfinansowanie 
kosztów tego szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia; 

− mogą otrzymać sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, uprawnień zawodowych i koszty uzyskania 
licencji zawodowych – do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto 
istnieje możliwość sfinansowania kosztów dojazdu na tego typu egzaminy; 

− mogą wskazać studia podyplomowe, w których chcą uczestniczyć i –  po złożeniu 
wniosku (wraz z określeniem celu uczestnictwa) – mogą liczyć na sfinansowanie 
kosztów tych studiów do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia; 

− mogą starać się o nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie kosztów 
szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia, która powinna być 
spłacona w ciągu 18 miesięcy.  
 

6. Pasywne elementy polityki rynku pracy wobec osób w wieku 50+  

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje też mechanizmy 
osłonowe dla osób w starszym wieku korzystniejsze niż dla osób młodszych wiekiem:   

− osoby w wieku 50 lat i więcej po upływie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania 
w powiatowym urzędzie pracy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do 
świadczenia przedemerytalnego, jeśli spełniają warunki do nabycia tego 
świadczenia, określone w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych; 

− bezrobotnym w wieku powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co 
najmniej 20 letni okres uprawniający do zasiłku dla bezrobotnych,  zasiłek ten jest 
wypłacany przez 12 miesięcy. Podstawowy okres wypłaty zasiłku to 6 miesięcy. 
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V.   Programy rynku pracy realizowane ze środków Funduszu Pracy 
 

Miniony rok, to czas pogarszającej się sytuacji na światowym i europejskim rynku pracy. 
Okres spowolnienia gospodarczego, przy utrzymujących się niekorzystnych 
uwarunkowaniach zewnętrznych skutkuje spadkiem zatrudnienia i wzrostem liczby 
bezrobotnych i stopy bezrobocia. Niemniej jednak udało się dokonać zmiany planu 
finansowego Funduszu Pracy i zwiększyć ilość środków na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu o kwotę 500 mln zł. Pozwoliło to objąć aktywizacją większą liczbę bezrobotnych 
potrzebujących wsparcia. 

Trudna sytuacja na rynku pracy i rosnące bezrobocie wymaga podejmowania nowych 
inicjatyw mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia. W roku 2012 
zostało wdrożonych kilka takich inicjatyw, tj.: Program Młodzi na rynku pracy, Programy 
specjalne skierowane do osób powyżej 50 roku życia, Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla 
Pracy”. 

 
1. Program młodzi na rynku pracy 
 

Program MŁODZI NA RYNKU PRACY, jest pakietem działań zainicjowanych bezpośrednio 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także podejmowanych wspólnie z instytucjami 
rynku pracy, w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek pracy. 
Adresatami Programu są osoby bezrobotne i poszukujące pracy do 30 roku życia. 

Program został skonstruowany w oparciu przedsięwzięcia składające się na trzy odrębne bloki 
działań, przy czym prace nad poszczególnymi blokami Programu rozpoczęły się i zostały 
zakończone w różnym terminie. 

Ostateczny kształt Programu zastał zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w dniu 24 maja 2012 r. Z uwagi na specyfikę poszczególnych bloków Program nie ma 
określonego terminu realizacji, jednakże przyjęto założenie, iż będzie realizowany 
przynajmniej do końca roku 2014. 

 
Program składa się z następujących trzech bloków: 

 

1.1  BLOK I - Programy specjalne 

Celem tej inicjatywy było wsparcie w roku 2012 środkami rezerwy Funduszu Pracy realizacji 
programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy do  
30 roku życia. 

Innowacyjność programów specjalnych polega na możliwości łączenia ustawowych usług 
i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami dostosowanymi 
do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obejmowania każdego 
uczestnika programu nawet kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym 
wspieraniu całokształtu działań „specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie” 
w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga 
niestandardowych rozwiązań. 
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Na wsparcie programów specjalnych adresowanych do osób młodych Minister Pracy  
i Polityki Społecznej przeznaczył łączną kwotę 67 milionów złotych, którą otrzymało 150 
powiatowych urzędów pracy planując aktywizację 9 638 osób do 30 roku życia. 
Sprawozdanie z realizacji tych programów dostępne będzie pod koniec I półrocza. 

 

1.2  BLOK II - Projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór” 
 

Celem zainicjowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu pilotażu „Twoja 
Kariera – Twój Wybór” jest: 

− przetestowanie wzorcowego schematu pracy z osobami bezrobotnymi, które nie 
ukończyły 30 roku życia tak, aby niezwłocznie po rejestracji w powiatowym urzędzie 
pracy osoby te otoczone zostały opieką indywidualnego opiekuna, a także 

− sprawdzenie w praktyce nowych narzędzi służących zwiększaniu aktywności, 
samodzielności i mobilności osób młodych.  

− pilotaż testuje również instrumenty zachęcające pracodawców do zatrudnienia osób 
młodych.  
 

W pilotażu uczestniczą powiaty przedstawione w poniższej tabeli: 

 
Lp. Województwo Powiat Liczba uczestników 
1 dolnośląskie wałbrzyski 200 
2 dolnośląskie ząbkowicki 140 
3 kujawsko-pomorskie brodnicki 140 
4 kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński 60 
5 lubelskie kraśnicki 140 
6 lubuskie nowosolski 140 
7 łódzkie sieradzki 140 
8 małopolskie dąbrowski 140 
9 małopolskie m. Kraków 200 
10 małopolskie nowosądecki 200 
11 mazowieckie m. Radom 200 
12 opolskie nyski 140 
13 podkarpackie jarosławski 140 
14 podlaskie grajewski 60 
15 podlaskie suwalski  60 
16 pomorskie chojnicki 140 
17 śląskie częstochowski  140 
18 świętokrzyskie kazimierski 60 
19 świętokrzyskie ostrowiecki 140 
20 warmińsko – mazurskie nowomiejski 60 
21 wielkopolskie koniński 140 
22 wielkopolskie m. Poznań 200 
23 zachodniopomorskie choszczeński 60 
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Na realizację projektu pilotażowego „Twoja Kariera – Twój Wybór” przeznaczono z rezerwy 
Funduszu Pracy 39,5 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano objęcie działaniami  
3 040 bezrobotnych osób do 30 roku życia. 

Harmonogram projektu pilotażowego zakłada zakończenie działań wobec bezrobotnych 
z końcem IV kwartału 2013 r., a zakończenie całego pilotażu z końcem IV kwartału 2014 r. 
w związku z zaplanowanym na ten rok badaniem ewaluacyjnym pilotażu. 

Rozwiązaniami testowanymi w ramach pilotażu są: 

− indywidualne wsparcie opiekuna-asystenta bezrobotnego, 

− promesa aktywizacji młodych obejmująca: 

  bon szkoleniowy, w ramach którego pozostawia się do dyspozycji 
bezrobotnego sumę w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia na 
sfinansowanie podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych - kursu/ 
warsztatu szkoleniowego, przy czym to bezrobotny samodzielnie wyszuka 
szkolenie i zdecyduje, w której jednostce szkoleniowej i w jakim terminie się 
ono odbędzie. W ramach bonu istnieje możliwość sfinansowania więcej niż 
jednego szkolenia, kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania szkoleń oraz 
kosztów zakwaterowania; 

  bon na kształcenie zawodowe i policealne, w ramach którego pozostawia się 
do dyspozycji bezrobotnego sumę w wysokości 200% przeciętnego 
wynagrodzenia do wykorzystania w trakcie pierwszego roku nauki na pokrycie 
kosztów kształcenia zawodowego lub policealnego, kosztów przejazdu 
do i z miejsca odbywania zajęć, kosztów zakupu podręczników (w tym 
elektronicznych), kosztów zakwaterowania; 

  bon na kształcenie podyplomowe, w ramach którego pozostawia się 
do dyspozycji bezrobotnego sumę w wysokości 200% przeciętnego 
wynagrodzenia do wykorzystania w trakcie pierwszego roku nauki na pokrycie 
kosztów kształcenia podyplomowego, kosztów przejazdu do i z miejsca 
odbywania studiów, kosztów zakupu podręczników (w tym elektronicznych), 
kosztów zakwaterowania; 

  bon stażowy, stanowi przyrzeczenie ze strony starosty przyznania stypendium 
stażowego, jeśli bezrobotny wyszuka pracodawcę, który zorganizuje 
6 miesięczny staż i zarazem zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego przez 
okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy po zakończeniu stażu. W ramach tego 
bonu przewidziana jest dodatkowa premia dla pracodawcy w wysokości  
1 500 zł, wypłacana po 6-ciu miesiącach zatrudnienia młodego człowieka 
po stażu; 

  bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej, w ramach 
którego starosta zawiera z pracodawcą umowę, w wyniku której dokonywana 
będzie refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia 
zatrudnionego absolwenta szkoły wyższej w wysokości kwoty zasiłku – 717 zł, 
przy czym pracodawca musi przedłożyć staroście deklarację gotowości do 
dalszego zatrudnienia tego absolwenta przez kolejne 6 miesięcy następujących 
bezpośrednio po 12 miesięcznym okresie zatrudnienia. Wprowadzenie tego 
instrumentu umożliwi absolwentowi szkoły wyższej aktywne funkcjonowanie 
na rynku pracy przez co najmniej 18 miesięcy. 
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− dotacja na zasiedlenie, w ramach, której pozostawia się do dyspozycji bezrobotnego 
kwotę 5 000 zł brutto, na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia 
w nowym miejscu pracy, w szczególności na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania. 

Trafność zaproponowanych w pilotażu rozwiązań zostanie zweryfikowana w trakcie realizacji 
projektu pilotażowego. Po zakończeniu jego realizacji i zweryfikowaniu wyników zostanie 
uzyskana odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie nowego podejścia do pracy z osobami 
młodymi oraz wdrożenie nowych rozwiązań motywujących te osoby do samodzielnego 
podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia, w oparciu o środki Funduszu Pracy, 
okaże się bardziej efektywne od dotychczasowych działań ustawowych.  

 

1.3  BLOK III - Działania podejmowane wspólnie z partnerami rynku pracy  
 

Celem tego bloku było i jest nawiązanie oraz zacieśnienie współpracy z partnerami rynku 
pracy w celu wspierania osób młodych w wejściu na rynek pracy.  

Efektem podejmowanych działań w 2012 r. było m.in.:  

− objęcie działaniami realizowanymi przez Ochotnicze Hufce Pracy, mających na celu 
zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie wsparcia w wejściu na rynek 
pracy; 

− dostęp do europejskich ofert pracy z wykorzystaniem płaszczyzny Europejskich Służb 
Zatrudnienia (EURES), która jest siecią współpracy państw UE/EOG mającej zadanie 
prowadzenia międzynarodowego pośrednictwa pracy i  doradztwa na rzecz 
wzmocnienia mobilności na terytorium Unii; 

− nawiązanie kontaktów zawodowych z pracodawcami w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery,  

− skorzystanie z usług Akademickich Biur Karier, które świadczą pomoc studentom  
i absolwentom uczelni wyższych w zakresie wchodzenia na rynek pracy. 

 
2. Programy specjalne skierowane do osób powyżej 50 roku życia 
 

Ideą tej inicjatywy było wsparcie w roku 2012 środkami rezerwy Funduszu Pracy również 
realizacji programów specjalnych skierowanych do osób powyżej 50 roku życia. 

Programy specjalne umożliwiają elastyczne podejście do procesu aktywizacji zawodowej, 
dzięki wykorzystaniu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb osób objętych programem, w tym przypadku osób powyżej  
50 roku życia. Zastosowanie specyficznych elementów w procesie aktywizacji miało służyć 
niwelowaniu barier zatrudnieniowych, a w konsekwencji pozwolić na osiągnięcie 
zakładanych celów, takich jak dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji  
i umiejętności zawodowych, które ostatecznie pozwolą na doprowadzenie do zatrudnienia. 

Na wsparcie programów specjalnych adresowanych do osób powyżej 50 roku życia Minister 
Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył łączną kwotę 42 milionów złotych, która otrzymało 
109 powiatowych urzędów pracy, planując aktywizację 4 106 osób. Sprawozdanie z realizacji 
tych programów dostępne będzie pod koniec I półrocza. 
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3. Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” 
 

W 2012 r. z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zaprojektowano i rozpoczęto 
realizację projektu pilotażowego „Partnerstwo dla Pracy”.  

Zadaniem pilotażu jest wypracowanie nowych mechanizmów współpracy pomiędzy 
wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, agencjami zatrudnienia 
oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych. 

Pilotaż realizowany jest w trzech województwach o zróżnicowanej sytuacji na rynku pracy, 
tj. mazowieckim, podkarpackim i dolnośląskim. 

Realizatorzy pilotażu na podstawie analizy dokonali wyboru powiatów, na terenie których 
realizowany będzie pilotaż. W województwie dolnośląskim będzie to Powiatowy Urząd Pracy 
w Jeleniej Górze, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu, 
województwie mazowieckim będzie to Urząd Pracy m. st. Warszawy, Powiatowy Urząd 
Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, natomiast w województwie 
podkarpackim będzie to Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, Powiatowy Urząd Pracy 
w Przeworsku, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. 

Uczestnikami pilotażu będą zdefiniowane na podstawie analizy rynku pracy przez Ministra 
grupy bezrobotnych tj.: co najmniej 50% uczestników pilotażu będą stanowiły osoby 
długotrwale bezrobotne, a pozostałe osoby (do 50 % uczestników pilotażu) to osoby należące 
do następujących grup: bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia oraz niepełnosprawni bezrobotni. Strukturę 
i liczbę bezrobotnych dla poszczególnych województw i powiatów przedstawia poniższa 
tabela. 
Tabela 19. Liczba i struktura uczestników projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” 

Lp. Województwo 
Powiatowy 

Urząd 
Pracy 

Bezrobotni 

Z liczby bezrobotnych 

długotrwale 
bezrobotni 

bezrobotne 
kobiety, które 

nie podjęły 
zatrudnienia 
po urodzeniu 

dziecka 

bezrobotni 
powyżej 
50 r. ż. 

bezrobotni 
niepełno 
sprawni 

1 

dolnośląskie Jelenia Góra 320 160 35 99 26 
Kłodzko 414 207 46 128 33 
Lubań 250 125 27 78 20 

ogółem w 
województwie 984 492 108 305 79 

2 

mazowieckie m. st. 
Warszawa 484 242 58 159 25 

Płock 250 125 30 83 12 
Radom 250 125 30 83 12 

ogółem w 
województwie 984 492 118 325 49 

3 

podkarpackie Krosno 328 164 59 85 20 
Przeworsk 328 164 59 85 20 
Tarnobrzeg 328 164 59 85 20 

ogółem w 
województwie 984 492 177 255 60 

Ogółem 2952 1476 403 885 188 
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Osoby bezrobotne objęte zostaną usługami aktywizacyjnymi oferowanymi przez dostawcę 
usług, wybranego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W chwili obecnej to jest w lutym 2013 r. realizatorzy pilotażu są w trakcie procedury wyboru 
dostawcy usług. Dla każdego województwa wybrany zostanie jeden dostawca usług, który 
obsługiwać będzie bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy biorące udział 
w pilotażu. 

Warunki finansowania działań aktywizacyjnych uwzględniają możliwość ubiegania się 
o udział w pilotażu przez małe agencje zatrudnienia, które nie posiadają znacznego kapitału. 
Całkowity budżet pilotażu wyniesie ok. 30 mln zł, i zostanie podzielony pomiędzy 
3 województwa. 

Wynagrodzenie dla dostawcy usług uzależnione jest od uzyskanego efektu zatrudnieniowego. 
Model płatności jest powiązany z uzyskaniem przez osoby bezrobotne zatrudnienia. 

 

Elementem pilotażu będą badania ewaluacyjne zlecone firmie zewnętrznej, których zadaniem 
będzie ocena prawidłowości i skuteczności zaprojektowanych rozwiązań m.in. sposobu 
płatności dla dostawcy usług. 

 

Zakłada się, że w efekcie pilotażu:  

− opracowany zostanie polski model kontraktowania usługi aktywizacyjnej (rozumianej 
jako kompleks działań lokujących bezrobotnych na rynku pracy), który inspirowany 
będzie rozwiązaniami w zakresie współpracy służb zatrudnienia z podmiotami 
niepublicznymi w innych krajach oraz 

− dokonana będzie ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych nowych 
rozwiązań w zakresie kontraktowania usługi aktywizacyjnej. 

Jeżeli realizacja projektu przyniesie pozytywne rezultaty, podjęte zostaną w dalszej kolejności 
działania zmierzające do wprowadzenia systemowych zmian dotyczących finansowania 
aktywizacji bezrobotnych, oparte na partnerstwie pomiędzy urzędami pracy, a podmiotami 
niepublicznymi. 
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VI.  Rozwiązania  przewidziane  w  projekcie  ustawy  o  szczególnych 
rozwiązaniach  dla  pracowników  i  przedsiębiorców  na  rzecz  ochrony  miejsc 
pracy  związanych  z  łagodzeniem  skutków  spowolnienia  gospodarczego  lub 
kryzysu ekonomicznego  
 

Celem proponowanej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie 
bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych 
zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych. 
Proponowana regulacja zawiera niektóre instrumenty sprawdzone wcześniej w ustawie  
z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników  
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035, z późn. zm.). 

Przewidziana w projekcie regulacji pomoc stanowi pomoc de minimis, z której będą mogli 
skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.  

 
1. Projektowane rozwiązania 
 

Rozwiązania,  z których mogą skorzystać przedsiębiorcy obejmuję: 

1. wprowadzenie przestoju ekonomicznego oraz 

2. wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy. 

 
Od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2013 r. minister właściwy do spraw pracy – 
dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dysponent Funduszu 
Pracy przeznacza na wypłaty z tytułów, o których mowa w ustawie: 

− 200 mln zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz  

− 50 mln zł na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników z Funduszu Pracy.  

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. minister właściwy do spraw pracy – 
dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dysponent Funduszu 
Pracy przeznacza na wypłaty z tytułów, o których mowa w ustawie: 

− 204,6 mln zł  na wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz  

− 51,2 mln zł na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników z Funduszu Pracy. 

Po dniu 30 czerwca 2014 r. minister właściwy do spraw pracy będzie prowadził na potrzeby 
Rady Ministrów miesięczny monitoring stopy bezrobocia na poziomie krajowym.  

W przypadku wystąpienia dynamiki zmian stopy bezrobocia równej lub wyższej niż  
7% w dwóch kolejnych miesiącach, minister będzie przedstawiał Radzie Ministrów 
informację w zakresie dynamiki zmian stopy bezrobocia wraz z bieżącą informacją  
o wynikach w gospodarce, sporządzoną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki.  
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Na podstawie ww. informacji Rada Ministrów będzie mogła określić, w drodze 
rozporządzenia: 

1) kwotę pomocy, która może być udzielona na podstawie ustawy ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy w danym roku, 

2) okres stosowania tej pomocy i termin na dokonanie określonych czynności w roku 
wydania rozporządzenia i roku następnym 

– kierując się przewidywanymi potrzebami dotyczącymi tej pomocy oraz uwzględniając stan 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. 

 
2. Warunki ubiegania się o pomoc państwa 
 

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby ubiegać się o pomoc państwa:  
 

1) osiągnięcie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub 
usług, liczonego w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15 %,  
obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie  
12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy, finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy 
przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,  

2) brak przesłanek do ogłoszenia jego upadłości, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2  
oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,  

3) nie zaleganie ze zobowiązaniami publicznoprawnymi i składkami na Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, 
gdy:  

− zadłużony przedsiębiorca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia  
i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo  

− zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych a przedsiębiorca 
przedłożył plan spłaty zadłużenia, uprawdopodabniającego poprawę kondycji 
finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek. 
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3. Świadczenia  finansowane  ze  środków  Funduszu  Gwarantowanych  Świadczeń 
Pracowniczych  

 

Projektowana regulacja przewiduje następujące tytuły świadczeń dla przedsiębiorcy 
występującego z wnioskiem o przyznanie finansowanych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych świadczeń na rzecz  ochrony miejsc pracy: 

1) świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju 
ekonomicznego,  

2) świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru 
czasu pracy. 

Projektowane rozwiązania przewidują, iż z określonymi świadczeniami wypłaca się 
przedsiębiorcy spełniającemu kryteria zawarte w ustawie, środki na opłacenie składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. 

W przypadku zaistnienia przestoju ekonomicznego pracownikom przedsiębiorcy, który 
wystąpił do marszałka województwa z wnioskiem o przyznanie, finansowanych z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, 
przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 
wysokości 100%  zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  zwiększonego o kwotę składek na 
ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika oraz wynagrodzenie od tego 
przedsiębiorcy łącznie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.  

Pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy, przysługuje świadczenie na 
częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, do 
wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek 
na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do 
stopnia obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika z uwzględnieniem czasu pracy 
pracownika przed jego obniżeniem, oraz wynagrodzenie finansowane ze środków 
przedsiębiorcy. Świadczenie i wynagrodzenie przysługują pracownikowi w łącznej wysokości 
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika 
przed jego obniżeniem. 

 
4. Świadczenia finansowane ze środków Funduszu Pracy 
 

Projektowana ustawa zawiera rozwiązania wspierające środkami Funduszu Pracy 
inwestowanie przez przedsiębiorców w podnoszenie kwalifikacji pracowników w okresie 
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.  

Projekt ustawy przewiduje, że przedsiębiorca posiadający umowę o finansowanie świadczeń 
na rzecz ochrony miejsc pracy może otrzymać także, na wniosek i w oparciu o umowę 
zawartą ze starostą dofinansowanie w wysokości 80% kosztów szkolenia podjętego przez 
pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji 
kosztów szkolenia dla jednej osoby nie może jednak przekroczyć 300% przeciętnego 
wynagrodzenia.  
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5. Ochrona pracowników określona w projekcie ustawy 
 

Projektowana ustawa przewiduje objęcie ochroną stosunku pracy pracowników: 

1) w okresie lub w okresach pobierania świadczeń związanych z przestojem ekonomicznym 
oraz obniżonym wymiarem czasu pracy, a także  

2) w okresie lub okresach przypadających bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń  nie 
dłużej niż przez łączny okres 3 miesięcy. 

Zakres tej ochrony polegałby na zakazie wypowiedzenia pracownikowi przez przedsiębiorcę 
umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. 

 
6. Procedura przyznawania i wypłaty świadczeń  
 

Marszałek województwa, w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki,  
uprawniające go do uzyskania pomocy, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu 
kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń występuje do dysponenta Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o przyznanie limitu wydatków na wypłatę 
świadczeń finansowanych na podstawie ustawy oraz w terminie 7 dni roboczych od dnia 
uzyskania limitu podpisuje z przedsiębiorcą umowę o wypłatę świadczeń. W przypadku 
nieuzyskania limitu, marszałek województwa w formie pisemnej odmawia przyznania 
świadczeń. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, 
uprawniających go do uzyskania pomocy o której mowa w ustawie, marszałek województwa 
w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o przyznanie świadczeń 
odmawia w formie pisemnej zawarcia umowy o wypłatę świadczeń z przedsiębiorcą.  

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz 
ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego  
lub kryzysu ekonomicznego, został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu  
21 maja 2013 r.  
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VII.   Rozwiązania przewidziane w projekcie założeń zmiany ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

W związku z trwającymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracami  
nad przygotowaniem reformy rynku pracy, opracowany został projekt założeń zmiany ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). W projekcie przewidziane zostały nowe 
rozwiązania, które w sposób istotny przyczynią się do lepszego dostosowania pomocy 
oferowanej przez powiatowe urzędy pracy do potrzeb klientów tych urzędów, a co za tym 
idzie zwiększenia efektywności działania urzędów pracy, o czym między innymi mówił  
w swoim II exposé Pan Premier Donald Tusk. 

Szczegółowe rozwiązania przewidziane w projekcie dotyczyć będą następujących obszarów: 

 
1.  Poprawa efektywności działania urzędów pracy  

 
  profilowanie bezrobotnych i umożliwienie elastycznego stosowania usług i instrumentów rynku 

pracy w stosunku do klientów przez urzędy pracy 

Wprowadzenie profilowania pozwoli urzędom pracy skuteczniej pomagać w powrocie na 
rynek pracy osobom najbardziej potrzebującym ich pomocy. Powinno to wpłynąć na 
większą efektywność działań urzędów pracy.  

Planuje się wprowadzenie kwalifikacji klientów urzędów pracy do jednego z trzech 
profili. W pierwszym profilu znajdą się bezrobotni aktywni, dla których podstawowym 
wsparciem będą usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Do 
drugiego profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy oprócz ww. 
form pomocy korzystać będą z instrumentów rynku pracy i innych usług jakie oferują 
urzędy pracy. W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy 
(bezrobotni drugiej szansy), zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są 
wykluczeniem społecznym, jak i tacy, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani 
podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. 

Proponuje się, aby urząd pracy mógł elastycznie stosować usługi i instrumenty rynku 
pracy do poszczególnych bezrobotnych, z uwzględnieniem wyników ich profilowania, 
celem optymalnego dostosowania oferowanej formy pomocy do potrzeb konkretnej 
osoby. Osoby zarejestrowane aktywizowane będą od momentu rejestracji w oparciu  
o zindywidualizowane podejście, wyrażone poprzez przyporządkowanie do jednego  
z trzech wyodrębnionych profili.  

 
  indywidualizację obsługi bezrobotnych 

Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie też  
od początku prowadzony przez tego samego pracownika urzędu pracy – doradcę klienta, 
który będzie wykonywał zadania, które do tej pory realizowane były przez pośrednika 
pracy, doradcę zawodowego czy innego z pracowników kluczowych.  

Osoby zarejestrowane aktywizowane będą od początku w oparciu o podejście 
indywidualne (Indywidualny Plan Działania), z  uwzględnieniem ich potencjału 
aktywizacyjnego wyrażonego w przyporządkowaniu do określonego profilu. 
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Indywidualny Plan Działania będzie sukcesywnie dostosowywany do zmieniających się 
potrzeb i możliwości bezrobotnego.   

 

  umożliwienie zlecania usług aktywizacyjnych 

Planowane jest wprowadzenie zlecania usług aktywizacyjnych podmiotom zewnętrznym 
(agencjom zatrudnienia) finansowanego z Funduszu Pracy, które będzie miało na celu: 

− przekazanie obsługi klientów, którym urząd pracy nie jest w stanie pomóc, 
podmiotom zewnętrznym, które mają doprowadzić do ich zatrudnienia; 

− zwiększenie kręgu aktywizowanych bezrobotnych; 

− przeciwdziałanie zmianom w poziomie zatrudnienia w urzędach pracy w związku  
ze zmianami w liczbie bezrobotnych (w przypadku większego bezrobocia można 
będzie zlecić „obsługę” większej liczby bezrobotnych, bez zwiększania 
zatrudnienia w urzędach pracy). 

Zlecaniem objęci zostaliby bezrobotnymi, którzy w wyniku profilowania zostaną 
zaliczeni do profilu oddalonych od rynku pracy. 

Wynagrodzenie wykonawcy usług aktywizacyjnych będzie powiązane z uzyskaniem 
zatrudnienia przez osoby bezrobotne, których aktywizacja została zlecona.  

 
  zacieśnienie współpracy powiatowych urzędów pracy i gmin w stosunku do wspólnych klientów 

W stosunku do bezrobotnych oddalonych od rynku pracy i będących jednocześnie 
klientami pomocy społecznej, poza zlecaniem usług aktywizacyjnych, a więc 
przekazaniem obsługi tych bezrobotnych podmiotom zewnętrznym realizowany będzie 
Program Aktywizacja i Integracja (Program PAI) – realizowany samodzielnie przez 
powiatowy urząd pracy lub we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, w zależności 
od możliwości finansowych gmin. W ramach programu bezrobotny otrzyma 
wieloaspektowe wsparcie mające na celu przezwyciężenie istniejących deficytów  
i pomoc w podjęciu zatrudnienia.  

Na program PAI składać się będą dwa bloki działań obejmujące aktywizację zawodową 
(blok AKTYWIZACJA, w ramach którego realizowane będą m.in. prace społecznie 
użyteczne) oraz działania z zakresu reintegracji społecznej (blok INTEGRACJA).  

 
2. Narzędzie wspierające miejsca pracy i powrót do zatrudnienia 

 

Projektowanie jest wprowadzenie nowych narzędzi wspierających tworzenie miejsc pracy 
i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy  
po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, obejmujących: 

  grant na telepracę 

Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma 
z Funduszu Pracy grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia  
za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica  
lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. 
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Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy  
w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu –  
w przypadku nie wywiązania się z tego warunku następowałby zwrot grantu z odsetkami 
ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania.  

 
  świadczenie aktywizacyjne 

Świadczenie wypłacane pracodawcy przez 12 (w wysokości 1/2 minimalnego 
wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia)  
za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą 
zależną. Pracodawca zagwarantuje zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez 
kolejne 6 lub 12 miesięcy. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania 
następowałby zwrot uzyskanych świadczeń z odsetkami ustawowymi. 

 
  pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności 

gospodarczej  

Zakłada się, że o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się 
następujące osoby fizyczne: 

1) poszukujący pracy absolwenci szkół i wyższych uczelni w okresie 48 miesięcy  
od dnia otrzymania dyplomu; 

2) bezrobotni zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy; 

3) studenci ostatniego roku uczelni wyższych. 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej będzie mogła stanowić do 100% 
kosztów przedsięwzięcia. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej będzie 
udzielana do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała 
oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres spłaty pożyczki na podjęcie 
działalności gospodarczej będzie wynosił 7 lat, z możliwością skorzystania  
z 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału.   

Natomiast o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (w tym 
bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy) będą mogły ubiegać się: 

1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą; 

2) niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola;  

3) żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 

4) producenci rolni będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zamieszkującymi  
lub mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz będącymi 
posiadaczami gospodarstwa rolnego lub prowadzącymi dział specjalny produkcji 
rolnej. 

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będzie udzielana  
do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała 
oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych.  
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Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będzie wynosić 
3 lata. W ramach wprowadzonego instrumentu osoby i podmioty ubiegające się  
o pożyczkę będą mogły skorzystać ze szkolenia i doradztwa na etapie przed i po jej 
udzielaniu. 

3. Wsparcie zatrudnienia osób młodych  
 

  zwolnienie pracodawców, którzy zatrudnią skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych  
w wieku do 30. roku życia, z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników 

Proponuje się, aby zwolnienie obowiązywało przez okres pierwszych 12 miesięcy  
od dnia zatrudnienia bezrobotnego. 

 
  ułatwienie zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne 

za bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pierwszą pracę 

Refundacja będzie obejmować okres do 6 miesięcy i jej wysokość nie może przekroczyć 
miesięcznie ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie 
odrębnych przepisów. Przewiduje się nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego 
zatrudniania skierowanej osoby przez okres 6 miesięcy po rygorem zwrotu refundacji.  

 
  wprowadzenie pakietu rozwiązań aktualnie testowanych w projekcie pilotażowym „Twoja 

kariera – Twój wybór”  

Młodzi bezrobotni objęci zostaną intensywną, indywidualną pomocą urzędu pracy  
od pierwszego dnia, w którym następuje rejestracja w urzędzie. Proponuje się również 
wprowadzenie trzech pakietów rozwiązań w: 

1) sferze kształcenia i szkolenia zawodowego – rozszerzających dostępny obecnie 
katalog instrumentów wsparcia oferowanych przez urzędy pracy, 

2) sferze zatrudnienia – ułatwiających młodym bezrobotnym podjęcie zatrudnienia, 
bazujących na pomocy finansowej dla pracodawcy, 

3) sferze mobilności – wprowadzenie instrumentu ułatwiającego podjęcie pracy poza 
miejscem stałego zamieszkania. 

 
4. Wsparcie zatrudnienie osób w wieku 50 PLUS  

 

Przyznanie przez starostę pracodawcy albo przedsiębiorcy przez okres 12 lub 24 miesięcy 
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który jednocześnie ukończył 
co najmniej 50 lat. 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy będzie wynosiło maksymalnie do 30% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś pracodawca będzie finansował z własnych 
środków pozostałą część wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi. 
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Dofinansowanie będzie przysługiwało przez okres: 

− 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat,  
a nie ukończyli 60 lat, 

− 24 miesiące w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. 

Pracodawca w umowie będzie musiał zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego  
po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji,  
czyli odpowiednio 6 i 12 miesięcy, pod rygorem zwrotu całości udzielonej pomocy 
z odsetkami ustawowymi. 

 
5. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy  

 

Zwiększeniu efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy służyć również będą 
rozwiązania związane ze zmianą sposobu finansowania zadań i wynagrodzeń pracowników 
urzędów pracy w ścisłym powiązaniu z efektywnością. 

 
  uwzględnienie efektywności działań urzędów pracy przy podziale środków Funduszu Pracy na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
i aktywizacji zawodowej w algorytmie  

Przy zachowaniu dwustopniowego podziału środków Funduszu Pracy na poziom 
województw i powiatów proponuje się zmianę kryteriów podziału środków na 
aktywizację bezrobotnych. 

Planuje się uproszczenie procedury określania algorytmu. Algorytm, według którego 
ustalane będą kwoty środków wydatkowanych w roku budżetowym na realizację 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej na poziomie województwa uwzględniać będzie:    

− liczbę bezrobotnych i stopę bezrobocia – w 75%, 

− efektywność działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – w 25%. 

Podział  środków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, oraz na inne fakultatywne zadania  
na poziomie powiatu dokonywany będzie przez zarząd województwa według kryteriów 
określonych przez sejmik województwa. Zakłada się, że przy ustalaniu kryteriów sejmik 
województwa będzie brał pod uwagę w szczególności: 

− liczbę bezrobotnych, 

− stopę bezrobocia, 

− kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− efektywność działań urzędów pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 
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  uzależnienie wysokości środków na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy od efektów 
działania urzędów pracy 

Premiowani będą pracownicy (doradcy klienta pracujący bezpośrednio z osobami 
zarejestrowanymi, a także kadra kierownicza) tych powiatowych urzędów pracy, które 
mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w doprowadzaniu osób bezrobotnych  
do zatrudnienia.  

Proponuje się, aby od 2014 r. samorządy powiatowe otrzymywały środki Funduszu Pracy 
na wsparcie finansowania wynagrodzeń doradców klienta i kadry kierowniczej urzędów 
pracy według poniższych zasad.  

Podstawa naliczenia środków pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli samorząd 
powiatowy będzie otrzymywał 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 
rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie, z wyłączeniem kwot 
przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 

Naliczone limity obejmą: 

− 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy przyznawane będzie wszystkim 
samorządom powiatowym na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 
pełniących funkcje doradców klienta. Limit środków będzie ustalany na dany 
rok, a środki przekazywane w miesięcznych transzach, 

− 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy przyznawane będzie  
dla wszystkich samorządów z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników 
pełniących funkcje doradców klienta i kadry kierowniczej urzędu pracy. 

Ze środków niewykorzystanych przez urzędy pracy, minister właściwy do spraw pracy 
będzie mógł przyznawać pracownikom publicznych służb zatrudnienia nagrody specjalne 
za szczególnie efektywną pracę, wypracowanie i wdrażanie inicjatyw lokalnych, 
regionalnych i krajowych na rzecz zatrudniania i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

Niezależnie od powyższego, pracownicy pełniący funkcje doradców klienta  
w powiatowych urzędach pracy będą uprawnieni do otrzymywania dodatków  
do wynagrodzeń na dotychczasowych zasadach.  

 
6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  

 

Utworzenia ze środków Funduszu Pracy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)  
z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia i szkolenia pracowników. 

W pierwszym etapie Fundusz ten będzie ułatwiał starszym pracownikom (w wieku 45 lat 
i więcej) dostosowanie kompetencji do zmian społeczno-gospodarczych, a tym samym 
pomoże im utrzymać miejsca pracy. 

W dalszym etapie – KFS zapewni wsparcie innym grupom osób dorosłych.    

Przewiduje się, że wkład własny pracodawców wyniesie 20% kosztów wydatkowanych na 
podnoszenie kwalifikacji pracowników, z wyjątkiem mikro-przedsiębiorstw, które zwolnione 
będą z wkładu własnego. 

Zakłada się, że umożliwienie finansowania szkoleń pracowników pozwoli na utrzymanie 
stanu zatrudnienia w firmach. 

 


