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WYKAZ SKRÓTÓW 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia 

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

FP – Fundusz Pracy 

IPD – indywidualny plan działania 

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Minister/minister właściwy do spraw pracy – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

MRPiPS/Ministerstwo/resort pracy – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Nowelizacja Ustawy – ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) 

OHP – Ochotnicze Hufce Pracy 

OPS – ośrodek pomocy społecznej 

PAI/Program – Program Aktywizacja i Integracja 

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

p. p. – punkt procentowy 

PSZ – Publiczne Służby Zatrudnienia 

PUP – powiatowy urząd pracy 

RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych 

RUR PARP – Rejestr Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) 

TUS – trójstronna umowa szkoleniowa 

UE – Unia Europejska 

WUP – wojewódzki urząd pracy 

ZDA – zlecanie działań aktywizacyjnych 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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WSTĘP 

Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598) dokonana została reforma funkcjonowania PSZ oraz 
wprowadzone zostały nowe formy aktywizacji.  

Przepis art. 29 tej ustawy zobowiązał ministra właściwego do spraw pracy do przeprowadzenia 
analizy nowych rozwiązań wprowadzonych nowelizacją Ustawy i przedstawienia jej wyników  
do końca II kwartału 2016 r. na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra. 

W wykonaniu tego obowiązku ustawowego wykorzystane zostały m.in.: 

- badania ankietowe przeprowadzone przez MRPiPS w PUP i WUP, 

- monitoring realizacji wybranych form aktywizacji zawodowej, 

- opinie zgłaszane przez PUP, 

- raport z badania ewaluacyjnego KFS, 

- Raport Fundacji IDEA Rozwoju pn. Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania 
ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych innych ustaw.1  

Zatem do oceny funkcjonowania nowych instrumentów wprowadzonych nowelizacją Ustawy 
wykorzystane zostały m.in. badania ilościowe i jakościowe. W niniejszej Analizie odniesiono się  
do tych wniosków i postulatów z Raportu Fundacji IDEA Rozwoju, których MRPiPS nie podziela.  

Jednocześnie dla oceny wdrożonych rozwiązań wykorzystano elementy oceny ex-post zawarte  
w formularzu OCENY FUNKCJONOWANIA USTAWY (OSR EX-POST).2 

Prezentując Analizę przyjęto układ informacji opierający się na zakładanych celach nowelizacji 
Ustawy, tj.: 

- poprawa efektywności działania urzędów pracy i jakości usług świadczonych bezrobotnym 
przez urzędy pracy, 

- stworzenie miejsc pracy i wsparcie powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym 
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 

- wzrost zatrudnienia młodych pracowników oraz skrócenie średniego czasu pozostawania bez 
pracy osób młodych, 

- utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego i w konsekwencji spowodowanie wzrostu 
liczby pracowników w edukacji ustawicznej, 

                                                           
1 W ramach Programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Fundacja IDEA Rozwoju zrealizowała 

projekt pn. Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-
ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji. W ramach ww. projektu 
przeprowadzono badanie ex-post wybranych aspektów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Raport został opublikowany na stronie: 
http://www.kozminski.edu.pl/more/. 
2 Formularz OCENY FUNKCJONOWANIA USTAWY (OSR EX-POST) zamieszczony jest na stronie BIP KPRM: 
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/1773,Test-regulacyjny.html. 

http://www.kozminski.edu.pl/more/
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- dostosowanie krajowych przepisów prawnych do przepisów unijnych reformujących sieć 
Europejskich Służb Zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

- zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz zmniejszenie obowiązków 
informacyjnych agencji. 

W ramach każdego z ww. celów opisane zostały środki ich realizacji zawierające następujące 
elementy: 

- opis wprowadzonego rozwiązania, 

- założone mierniki realizacji, 

- ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł, 

- stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski. 
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SYTUACJA NA RYNKU PRACY 
 

W roku wyjściowym dla podjęcia prac nad nowelizacją Ustawy, czyli w końcu 2012 r., w ewidencji 

bezrobotnych zarejestrowanych było ponad 2,1 mln osób, a ponadto czwarty rok z rzędu zanotowano 

wzrost bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 13,4%, czyli pozostawała  

na stosunkowo wysokim poziomie, choć daleko niższym niż w najgorszym okresie, gdy wskaźnik 

bezrobocia przekraczał 20%. Trudna sytuacja utrzymała się również w roku 2013, ale już w kolejnych 

okresach z roku na rok zarówno liczba bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego 

zmniejszały się. Szczególnie korzystne zmiany widoczne są od drugiej połowy 2014 r., czyli krótko  

po tym, kiedy nowelizacja Ustawy weszła w życie (27 maja 2014 r.). Wprawdzie już od początku  

2014 r. poziom bezrobocia zmniejszał się, ale wyraźne przyspieszenie dynamiki spadku bezrobocia 

rok do roku nastąpiło od lipca 2014 r. i w zasadzie do chwili obecnej w kolejnych miesiącach 

utrzymuje się kilkunastoprocentowy spadek. W efekcie tych zmian w końcu 2014 r., czyli w pierwszym 

roku obowiązywania przepisów wprowadzonych nowelizacją Ustawy, liczba zarejestrowanych w PUP 

bezrobotnych zmniejszyła się do 1,8 mln osób, a stopa bezrobocia spadła do 11,4%. Ostatnie dane  

z końca maja br. wskazują, że liczba bezrobotnych w rejestrach prowadzonych przez PUP spadła  

do 1 456,9 tys. osób, czyli była o 529,8 niższa niż w końcu maja 2014 r. W tym samym czasie 

wskaźnik bezrobocia rejestrowanego zmniejszył się z 12,5% w końcu maja 2014 r. do 9,1% w końcu 

maja 2016 r., czyli spadek wyniósł 3,4 p. p. Oczywiście przyczyniły się do tego również pozytywne 

zmiany w gospodarce, choć wzrost PKB na poziomie nieco wyższym niż 3% może oznaczać  

tzw. bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Zauważenia wymaga, że w 2011 r., gdy wzrost PKB 

wyniósł 5,0%, liczba bezrobotnych w skali roku wzrosła o prawie 28 tys. osób. Zatem z całą pewnością 

poprawa sytuacji na rynku pracy to, poza korzystnymi zmianami gospodarczymi, również efekt 

wprowadzenia nowych rozwiązań aktywizacyjnych i rosnącej liczby aktywizowanych bezrobotnych. 

Uzasadnia to również fakt, że nowe rozwiązania w znacznej mierze nakierowane były na pomoc 

młodym bezrobotnym, którzy w końcu 2012 r. stanowili prawie 20% bezrobotnych, w końcu maja 

2014 r. 16,5%, a w końcu maja br. 13,9%. Liczba młodych bezrobotnych do 25 roku życia w stosunku 

do końca maja 2014 r. zmniejszyła się o 126,5 tys. osób, tj. o 38,5%, przy ogólnym spadku bezrobocia 

w tym okresie o  26,7%. Ponadto, o ponad 308 tys. osób spadła liczba długotrwale bezrobotnych 

(spadek o 27,3%), a także, choć nieznacznie, zmniejszył się średni czas pozostawania bez pracy – 

z 12,9 miesiąca w 2014 r. do 12,6 miesiąca w końcu 2015 r.  
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Powyższe, pod względem kluczowych wskaźników opisujących sytuacje na rynku pracy, przyczyniło 

się do znaczącej poprawy wizerunku Polski na tle innych krajów UE. Współczynnik aktywności 

zawodowej ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wzrósł z 66,5% w 2012 r. do 67,9%  

w 2014 r. i 68,1% w 2015 r., czyli nasz dystans do UE(28) zmniejszył się z 5,2 p. p. do 4,4 p. p. Wskaźnik 

zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wyniósł w 2015 r. 62,9% i był o 2,7 p. p. 

niższy niż w UE(28), przy czym w 2012 r. różnica sięgała 4,4 p. p. Natomiast stopa bezrobocia w Polsce 

już czwarty rok z rzędu była niższa od średniej w UE(28) i wynosiła w 2015 r. 7,6% wobec 9,6% 

w UE(28), a pamiętać należy, że w latach 2004-2006 byliśmy krajem o najwyższym wskaźniku w UE. 

W 2012 r. stopa bezrobocia w Polsce była tylko 0,4 p. p. niższa niż w UE(28), czyli w 2015 r. różnica 

była 5-krotnie wyższa.  

 

Nowe formy wsparcia bezrobotnych  

Nowelizacja Ustawy wprowadziła nowe formy aktywizacji bezrobotnych przeznaczone przede 

wszystkim dla osób do 30 roku życia, 

powyżej 50 roku życia, długotrwale 

bezrobotnych i rodziców 

powracających na rynek pracy  

po przerwie związanej z urodzeniem 

dziecka. 

Od wejścia w życie nowelizacji 

Ustawy do 31 maja 2016 r. nowymi 

formami wsparcia objęto 87,8 tys. bezrobotnych.  

Najwięcej bezrobotnych skierowano 

do agencji zatrudnienia (23,4 tys. 

osób), rozpoczęło staż w ramach bonu 

stażowego (21,0 tys. osób) oraz 

podjęło pracę poza miejscem 

zamieszkania w  ramach bonu na 

zasiedlenie (12,1 tys. osób). Z kolei 

najmniej, bo zaledwie 8 osób, podjęło 

pracę w ramach grantu na telepracę.  
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W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. z nowych form wsparcia skorzystało 18,8 tys. osób, 

tj. 14,5% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r., kiedy to w ramach nowych  

form zaktywizowano 21,9 tys. osób. 

Najistotniejszy wzrost dotyczył podjęć 

pracy w ramach refundacji składek  

na ubezpieczenia społeczne – wzrost  

12-krotny (z 25 osób w okresie styczeń – 

maj 2015 r. do 308 osób w analogicznym 

okresie 2016 r.). Natomiast znacząco, bo 

o 72,3%, spadła liczba rozpoczynających 

staż w ramach bonu stażowego  

(do 1,8 tys. osób) oraz o 66,9% zmniejszyły się podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego  

(do 0,6 tys.). Podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego spadły o 58,6% (do 12 osób),  

a o 14,9% spadły rozpoczęcia szkoleń w ramach bonu szkoleniowego (do 2,2 tys. osób).  

Najwięcej osób w bieżącym roku zostało skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 

działań aktywizacyjnych (6,1 tys. osób, tj. 32,7% uczestników nowych form) oraz podjęło pracę poza 

miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie (3,9 tys. osób, tj. 20,9% uczestników). Żaden 

bezrobotny nie podjął natomiast pracy w formie telepracy.  

Z liczby osób, które rozpoczęły udział w nowych formach aktywizacji od stycznia do końca maja  

2016 r. 49,0% uczestników nowych form stanowiły kobiety (9,2 tys. osób), 54,3% nie ukończyło  

30 roku życia (10,2 tys. osób) i 51,6% stanowili długotrwale bezrobotni (9,7 tys. osób). Najmniej,  

bo 25,4%, stanowiły wśród rozpoczynających nowe formy osoby powyżej 50 roku życia  

(4,8 tys. osób).
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Aktywizacja bezrobotnych w ramach nowych form wsparcia wprowadzonych nowelizacją Ustawy 

Wyszczególnienie 
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w 2015 r.  w 2016 r.  

w poszczególnych miesiącach 2016 r. 

styczeń luty marzec kwiecień maj 

w liczbach bezwzględnych 

Razem 87 837 17 627 51 450 18 760 1 506 2 600 4 653 5 351 4 650 

z 
te

go
 

podjęcia pracy w ramach 
grantu na telepracę 

8 2 6 0 0 0 0 0 0 

podjęcia pracy w ramach 
świadczenia aktywizacyjnego  

80 29 39 12 0 4 6 1 1 

podjęcia pracy w ramach 
refundacji składek 
na ubezpieczenia społeczne 

381 29 44 308 4 133 103 45 23 

podjęcia działalności 
gospodarczej w ramach bonu 
na zasiedlenie 

235 42 123 70 7 5 24 16 18 

podjęcia pracy poza 
miejscem zamieszkania w 
ramach bonu na zasiedlenie 

12 054 1 334 6 804 3 916 528 643 1 025 933 787 

podjęcia pracy w ramach 
dofinansowania 
wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego powyżej  
50 roku życia 

5 787 1 196 2 759 1 832 71 255 509 576 421 

podjęcia pracy w ramach 
bonu zatrudnieniowego 

5 403 1 599 3 239 565 43 99 154 155 114 

rozpoczęcia prac społecznie 
użytecznych w ramach PAI 

8 856 745 6 150 1 961 36 100 408 926 491 

rozpoczęcie szkolenia w 
ramach bonu szkoleniowego 

10 603 2 475 5 942 2 186 79 468 568 636 435 

rozpoczęcie stażu w ramach 
bonu stażowego 

21 014 10 176 9 054 1 784 79 261 520 515 409 

skierowania do agencji 
zatrudnienia w ramach 
zlecania działań 
aktywizacyjnych 

23 416 0 17 290 6 126 659 632 1 336 1 548 1 951 
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  w procentach 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

z 
te

go
 

podjęcia pracy w ramach 
grantu na telepracę 

0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

podjęcia pracy w ramach 
świadczenia aktywizacyjnego  

0,09 0,16 0,08 0,06 0,00 0,15 0,13 0,02 0,02 

podjęcia pracy w ramach 
refundacji składek 
na ubezpieczenia społeczne 

0,43 0,16 0,09 1,64 0,27 5,12 2,21 0,84 0,49 

podjęcia działalności 
gospodarczej w ramach bonu 
na zasiedlenie 

0,27 0,24 0,24 0,37 0,46 0,19 0,52 0,30 0,39 

podjęcia pracy poza 
miejscem zamieszkania w 
ramach bonu na zasiedlenie 

13,72 7,57 13,22 20,87 35,06 24,73 22,03 17,44 16,92 

podjęcia pracy w ramach 
dofinansowania 
wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego powyżej 50 
roku życia 

6,59 6,79 5,36 9,77 4,71 9,81 10,94 10,76 9,05 

podjęcia pracy w ramach 
bonu zatrudnieniowego 

6,15 9,07 6,30 3,01 2,86 3,81 3,31 2,90 2,45 

rozpoczęcia prac społecznie 
użytecznych w ramach PAI 

10,08 4,23 11,95 10,45 2,39 3,85 8,77 17,31 10,56 

rozpoczęcie szkolenia w 
ramach bonu szkoleniowego 

12,07 14,04 11,55 11,65 5,25 18,00 12,21 11,89 9,35 

rozpoczęcie stażu w ramach 
bonu stażowego 

23,92 57,73 17,60 9,51 5,25 10,04 11,18 9,62 8,80 

skierowania do agencji 
zatrudnienia w ramach 
zlecania działań 
aktywizacyjnych 

26,66 0,00 33,61 32,65 43,76 24,31 28,71 28,93 41,96 
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ZAKŁADANE CELE (OCZEKIWANE EFEKTY ZMIAN WPROWADZONYCH 

NOWELIZACJĄ USTAWY) 
 

Nowelizacja Ustawy była wielowątkowa i w swym założeniu miała za zadanie umożliwić 

realizację kilku ważnych, wskazanych poniżej, celów.

I. Poprawa efektywności działania 
urzędów pracy i jakości usług 
świadczonych bezrobotnym przez 
urzędy pracy. 

II. Stworzenie miejsc pracy i wsparcie 
powrotu do zatrudnienia osób 
bezrobotnych, w tym powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej  
z wychowaniem dziecka. 

III. Wzrost zatrudnienia młodych 
pracowników oraz skrócenie średniego 
czasu pozostawania bez pracy osób 
młodych. 

IV. Wzrost zatrudnienia bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia oraz skrócenie 
średniego czasu pozostawania bez 
pracy osób powyżej 50 roku życia. 

V. Zapobieganie bezrobociu dzięki  
zwiększeniu udziału osób pracujących 
w kształceniu ustawicznym w wyniku 
utworzenia Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

VI. Dostosowanie krajowych przepisów 
prawnych do przepisów unijnych 
reformujących sieć Europejskich Służb 
Zatrudnienia w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. 

VII. Zwiększenie ochrony klientów agencji 
zatrudnienia oraz zmniejszenie 
obowiązków informacyjnych agencji. 

 

 

 

 

I. Poprawa efektywności działania urzędów pracy i jakości usług świadczonych 
bezrobotnym przez urzędy pracy 

Środkami realizacji tego celu były: 

1. profilowanie pomocy dla bezrobotnych, 

2. integracja usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz usługi pomoc  

w aktywnym poszukiwaniu pracy w jedną usługę o nazwie poradnictwo zawodowe, 

3. indywidualizacja obsługi bezrobotnych – wprowadzenie funkcji doradcy klienta, 

4. zacieśnienie współpracy urzędów pracy i gmin w stosunku do wspólnych klientów, 

5. zlecanie działań aktywizacyjnych, 

6. uwzględnienie efektywności działań urzędów pracy przy podziale środków Funduszu 

Pracy w algorytmie, 
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7. uzależnienie wysokości środków na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy  

od efektów działania urzędów pracy, 

8. trójstronne umowy szkoleniowe. 

I. 1.   Profilowanie pomocy dla bezrobotnych 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Zgodnie z art. 33 ust. 2b Ustawy od 27 maja 2014 r. wszystkie PUP ustalają profil pomocy  

dla każdej osoby bezrobotnej. Profil pomocy to właściwy ze względu na potrzeby osoby 

bezrobotnej zakres form pomocy określonych w Ustawie.  

Ustawa określa trzy profile pomocy i właściwe im formy pomocy. Każdy profil dostosowany 

jest do odrębnej grupy bezrobotnych.  

Profilem pomocy I zostają objęci bezrobotni samodzielni i aktywni, dla których podstawowym 

wsparciem jest pośrednictwo pracy, tj. propozycja odpowiedniej pracy, a w uzasadnionych 

przypadkach poradnictwo zawodowe i wybrane instrumenty rynku pracy (m.in. bon stażowy, 

bon zatrudnieniowy, szkolenia, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).  

Profilem pomocy II zostają objęci bezrobotni wymagający intensywnego wsparcia, wobec 

których PUP może stosować wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy oraz inne formy 

pomocy określone w Ustawie (z wyłączeniem PAI), a także działania aktywizacyjne zlecane 

przez PUP.  

Profilem pomocy III objęci zostają bezrobotni oddaleni od rynku pracy – 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. Wobec tej 

grupy osób, oprócz stosowania programów specjalnych, w ramach których PUP mogą 

wykorzystywać rozmaite formy wsparcia określone w Ustawie, stosowane mogą być również 

takie formy pomocy jak PAI, działania aktywizacyjne zlecone przez PUP, skierowanie  

do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej oraz –  

w uzasadnionych przypadkach – poradnictwo zawodowe. 
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W celu ustalenia profilu pomocy doradca klienta podczas rozmowy z bezrobotnym dokonuje 

analizy jego sytuacji oraz szans na rynku pracy biorąc pod uwagę dwie zmienne: oddalenie 

bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.  

Przez oddalenie od rynku pracy rozumie się czynniki utrudniające bezrobotnemu wejście  

lub powrót na rynek pracy. Informacje, na podstawie których PUP ustala oddalenie 

bezrobotnego od rynku pracy to wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia 

i doświadczenie zawodowe, stopień niepełnosprawności, czas pozostawania bez pracy, 

miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy i dostępność 

nowoczesnych form komunikowania się z PUP i pracodawcami. Natomiast przez gotowość  

do wejścia lub powrotu na rynek pracy rozumie się czynniki wskazujące na potrzebę i chęć 

bezrobotnego do podjęcia pracy. Informacje, na podstawie których PUP ustala gotowość  

do wejścia lub powrotu na rynek pracy to zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, 

gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, powody skłaniające 

do podjęcia pracy, powody rejestracji w PUP, dotychczasowa oraz aktualna gotowość  

do współpracy z PUP, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami. 

Ustalenie profilu pomocy odbywa się z wykorzystaniem pomocniczego narzędzia, którym jest 

wystandaryzowany Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych. Jest to 

kwestionariusz wywiadu, w oparciu o który prowadzona jest rozmowa z osobą bezrobotną. 

Narzędzie w całości zintegrowane jest z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym 

przez wszystkie PUP (SyriuszStd). 

 

B. Założone mierniki realizacji 

Do oceny funkcjonowania profilowania pomocy przyjęto następujące wskaźniki: 

1) udział bezrobotnych w poszczególnych profilach pomocy 

Udział bezrobotnych w poszczególnych profilach pomocy w pierwszym okresie od wejścia  

w życie nowelizacji Ustawy ulegał pewnym zmianom, ale w ostatnich miesiącach zmiany są 

relatywnie niewielkie. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. profil pomocy I ustalony był dla 4% 

bezrobotnych, profil pomocy II dla 67,5% bezrobotnych i profil pomocy III dla 28,5% 

bezrobotnych. Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. profil pomocy I ustalony był dla 2,6% 

bezrobotnych, profil pomocy II dla 68% bezrobotnych i profil pomocy III dla 29,4% 
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bezrobotnych. Wg stanu na 31 maja 2016 r. profil pomocy I ustalony był dla 2,5% 

bezrobotnych, profil pomocy II dla 66,8% bezrobotnych i profil pomocy III dla 30,7% 

bezrobotnych.

2) wpływ ustalonego profilu pomocy na długość pozostawania bezrobotnych w rejestrze 

osób bezrobotnych (lepsze dopasowanie oferowanej pomocy powinno skutkować 

skróceniem średniego czasu aktywizacji osób bezrobotnych i ich powrotu na rynek pracy)

Średnia długość aktywizacji liczona od dnia przygotowania IPD do dnia wyrejestrowania 

bezrobotnego z powodu podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2014 r. 

wynosiła 226 dni, natomiast w 2015 r. średnia ta zmniejszyła się do 123 dni (spadek o 103 dni).

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Jakkolwiek rozwiązanie polegające na profilowaniu pomocy dla bezrobotnych przez PUP nie 

poddaje się jednoznacznej ocenie, to uznać można, że wprowadzenie profilowania pomocy 

dla bezrobotnych wpłynęło pozytywnie na jakość świadczenia pomocy osobom bezrobotnym 

i umożliwiło lepsze kierowanie pomocy do bezrobotnych. Od dnia wejścia w życie nowelizacji 

Ustawy profilowanie pomocy dla bezrobotnego jest pierwszym etapem w procesie współpracy 

PUP z bezrobotnym, ułatwiającym urzędowi dostosowywanie zakresu pomocy do jego  

potrzeb i sytuacji. W trakcie wywiadu z bezrobotnym, prowadzonego w celu ustalenia profilu 

pomocy, PUP analizuje sytuację bezrobotnego, jego szanse na wejście lub powrót na rynek 

pracy oraz potrzeby i możliwości zawodowe. Na tej podstawie przygotowywany jest IPD  

i realizowana dalsza pomoc na rzecz bezrobotnego. Informacje dotyczące sytuacji 

bezrobotnego, jego oczekiwań oraz możliwości, pozyskiwane przez PUP w trakcie 

przeprowadzania ustrukturalizowanego wywiadu z bezrobotnym, służą urzędowi  

do przygotowywania IPD. Przygotowując IPD doradca klienta wraz z bezrobotnym dobierają 

najwłaściwsze, określone w Ustawie dla danego profilu formy pomocy, i tym samym zwiększa 

to szanse na rozwiązanie problemów bezrobotnego.  

 

badanie ankietowe  

 

MRPiPS w okresie od 21 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie 

ankietowe dotyczące profilowania pomocy dla bezrobotnego wśród wszystkich PUP. Udział  
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w badaniu wzięło 327 PUP. Udzielone odpowiedzi uwzględniają opinię zarówno kadry 

kierowniczej, jak i pracowników wykonujących obowiązki związane z profilowaniem pomocy 

dla bezrobotnych.  

Opinie PUP na temat profilowania pomocy wyrażone w badaniu ankietowym pokazują,  

że urzędy nie prezentują jednoznacznego stanowiska wobec tego rozwiązania.  

44,6% ankietowanych PUP uznało, że profilowanie pomocy dla bezrobotnych nie umożliwiło 

lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych. Przeciwnego zdania było 33,9% PUP. Dużą 

grupę stanowiły również PUP, którym trudno było wskazać na przydatność profilowania 

pomocy (21,4%). 

Tej niejednoznacznej opinii towarzyszyło jednak przekonanie, że niezbędne jest 

wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących profilowania pomocy dla bezrobotnych. Taką 

opinię wyraziło 80,1% PUP (262 urzędy). 

PUP opowiedziały się przede wszystkim za potrzebą modyfikacji zakresu form pomocy 

przewidzianych dla poszczególnych profili pomocy. Takiego zdania było 287 PUP (87,8%). 

Tylko 23 urzędy (7%) było odmiennego zdania, a 17 (5,2%) nie zajęło stanowiska. 

Jednym z ważniejszych aspektów profilowania pomocy poddanym ocenie PUP była potrzeba 

wprowadzenia możliwości wyrażenia braku zgody przez bezrobotnego na ustalony przez PUP 

profil pomocy. Jednak opinie PUP są tu całkowicie podzielone – 50,5% PUP (165 urzędów) 

uznało, że bezrobotny nie powinien mieć takiej możliwości, natomiast przeciwnego zdania 

było 49,5% PUP (162 urzędy). 

W opinii PUP pomoc udzielana osobom bezrobotnym, dla których ustalony został profil 

pomocy III, czyli dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, powinna być realizowana 

poprzez współpracę PUP z OPS lub organizacją pozarządową. Taką opinię wyraziło 207 PUP 

(63,3%). 
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raport Fundacji IDEA Rozwoju3  

Na podstawie wyników z przeprowadzonego przez Fundację IDEA Rozwoju badania ex-post 

uznano, że wprowadzenia profilowania pomocy dla bezrobotnych nie można jednoznacznie 

ocenić. Choć w badaniach jakościowych zauważono występowanie pozytywnych efektów 

wprowadzenia profilowania pomocy dla bezrobotnych związanych z ukierunkowaniem 

wsparcia na osoby z ustalonym profilem pomocy II, to stwierdzono również występowanie 

wielu negatywnych skutków tego  rozwiązania. 

Jednym z najważniejszych niekorzystnych skutków wskazanych przez Fundację IDEA Rozwoju 

jest ryzyko gorszego dostępu do usług i instrumentów rynku pracy dla osób z ustalonym 

profilem pomocy III, co w praktyce może wiązać się z dyskryminowaniem osób znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji.  

Wobec braku w opracowaniu jednoznacznych dowodów na potwierdzenie tej tezy MRPiPS nie 

tylko nie może jej podzielić, ale nawet się do niej szczegółowo odnieść. Zakres pomocy 

przewidziany dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy obejmuje takie formy pomocy, 

które z jednej strony zapewniają bezrobotnemu dostęp do instrumentów aktywizacji 

zawodowej, a z drugiej strony dostęp do wsparcia w zakresie integracji społecznej. Trzeba 

bowiem pamiętać, że wobec osób znajdujących się w obiektywnie najtrudniejszej sytuacji, 

borykających się z wieloma problemami, często niewystarczające jest zastosowanie wyłącznie 

instrumentów aktywizacji zawodowej. Aby umożliwić PUP świadczenie kompleksowej 

pomocy,  odpowiadającej potrzebom tej grupy osób bezrobotnych, wskazano w przepisach 

Ustawy określone formy pomocy do stosowania wobec bezrobotnych z ustalonym profilem 

pomocy III. Wśród tych form znalazły się programy specjalne, w ramach których PUP mogą 

wykorzystywać rozmaite formy wsparcia określone w Ustawie, PAI, działania aktywizacyjne 

zlecone przez PUP, itd. 

Fundacja IDEA Rozwoju rekomenduje modyfikację dotychczasowego podejścia  

do profilowania pomocy dla bezrobotnych albo jego całkowitą zmianę. W pierwszym 

                                                           
3 K. Hermann-Pawłowska, P. Stronkowski, S. Bienias, M. Dybaś, M. Kolczyński, J. Kulawik-Dutkowska, P. Skórska, 

Raport końcowy Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r.  
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Fundacja IDEA 
Rozwoju, źródło niepublikowane. 
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przypadku proponuje zwiększenie przypisanego przepisami prawa zakresu wsparcia dla osób 

bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy III o takie formy pomocy jak pośrednictwo pracy, 

prace społecznie użyteczne (bez powiązania z PAI lub programami specjalnymi), roboty 

publiczne, staże i szkolenia, doradztwo zawodowe (bez uzasadniania przypadków). W drugim 

przypadku proponuje się traktowanie profilowania pomocy dla bezrobotnych wyłącznie jako 

procesu wspierającego podejmowanie decyzji w PUP, a nie jako procesu, z którym wiązałaby 

się dostępność usług i instrumentów rynku pracy przypisanych do poszczególnych profili 

pomocy. Oznaczałoby to znaczne uelastycznienie procesu i większą swobodę PUP  

w indywidualizacji pomocy wobec osób bezrobotnych. 

inne badania, analizy, opinie i oceny 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

W okresie obowiązywania przepisów dotyczących profilowania pomocy dla bezrobotnych PUP 

przede wszystkim zgłaszały uwagi i wątpliwości dotyczące braku możliwości wnioskowania  

o zmianę profilu pomocy, konieczności ustalania profilu pomocy po każdej rejestracji  

w urzędzie, obowiązku utrzymywania kontaktu z bezrobotnym co najmniej raz na 60 dni, 

potrzeby modyfikacji katalogu form pomocy możliwych do stosowania w ramach profili 

pomocy, możliwości zastosowania określonych w Ustawie form pomocy (np. stażu)  

w sytuacji, w której realizacja wybranej formy pomocy jest dłuższa niż możliwy maksymalny 

czas na realizację IPD określony w przepisach prawa. 

dane statystyczne  

Struktura udziału poszczególnych profili pomocy w okresie od 27 maja 2014 r. do 31 maja  

2016 r. znacząco się nie zmieniła. Stopniowo zmniejszał się udział osób bezrobotnych,  

dla których ustalany był profil pomocy I. Wg stanu na 31 maja 2016 r. osoby te stanowiły 

zaledwie 2,5%. Zwiększał się natomiast udział osób z profilem pomocy II i III. Wpływ na te 

zmiany miało ożywienie gospodarcze i więcej miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy, 

przekładających się na coraz większą liczbę ofert pracy zgłaszanych do PUP przez 

pracodawców. Zmiany te świadczą o tym, że osoby bezrobotne, które pozostają w rejestrach 
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PUP, to w coraz większym stopniu osoby, które bez intensywnej pomocy urzędu nie powrócą 

szybko na rynek pracy.  

 

Liczba ustalonych profili pomocy dla bezrobotnych 
w okresie od 31 maja 2014 r. do 31 maja 2016 r.  

Data profil pomocy I profil pomocy II profil pomocy III Ogółem 

2014-05-31 3 316   (11,6%) 18 873   (66,2%) 6 341   (22,2%) 28 530 

2014-06-30 25 307   (8,2%) 206 046   (66,8%) 76 941   (25%) 308 294 

2014-07-31 43 487   (6,9%) 422 203   (67,2%) 162 316   (25,8%) 628 006 

2014-08-31 54 010   (6,1%) 593 952   (67,4%) 232 726   (26,4%) 880 688 

2014-09-30 61 911   (5,2%) 796 402   (67,1%) 329 095   (27,7%) 1 187 408 

2014-10-31 66 280   (4,7%) 944 337   (66,8%) 403 655   (28,5%) 1 414 272 

2014-11-30 66 586   (4,4%) 1 022 662   (66,9%) 438 981   (28,7%) 1 528 229 

2014-12-31 66 803   (4%) 1 114 011   (67,5%) 470 379   (28,5%) 1 651 193 

2015-01-31 66 126   (3,7%) 1 219 761   (68,6%) 493 376   (27,7%) 1 779 263 

2015-02-28 59 688   (3,3%) 1 241 291   (69,1%) 495 502   (27,6%) 1 796 481 

2015-03-31 51 811   (2,9%) 1 220 103   (69,1%) 493 540   (28%) 1 765 454 

2015-04-30 44 239   (2,6%) 1 165 783   (68,8%) 483 896   (28,6%) 1 693 918 

2015-05-31 37 318   (2,3%) 1 113 919   (68,5%) 475 846   (29,2%) 1 627 083 

2015-06-30 32 086   (2,1%) 1 050 186   (67,8%) 466 975   (30,1%) 1 549 247 

2015-07-31 29 974   (2%) 1 032 059   (67,5%) 466 475   (30,5%) 1 528 508 

2015-08-31 27 768   (1,8%) 1 021 405   (67,5%) 463 907   (30,7%) 1 513 080 

2015-09-30 24 644   (1,7%) 1 000 151   (67,3%) 460 812   (31%) 1 485 607 

2015-10-31 28 673   (1,9%) 993 611   (67,4%) 452 950   (30,7%) 1 475 234 

2015-11-30 33 715   (2,3%) 1 006 767   (67,6%) 447 754   (30,1%) 1 488 236 

2015-12-31 37 828   (2,5%) 1 049 835   (68,5%) 444 429   (29%) 1 532 092 

2016-01-31 42 592   (2,7%) 1 115 556   (69,5%) 446 973   (27,8%) 1 605 121 

2016-02-29 42 648   (2,6%) 1 124 530   (69,8%) 444 655   (27,6%) 1 611 833 

2016-03-31 41 468   (2,6%) 1 086 609   (69,2%) 441 431   (28,1%) 1 569 508 

2016-04-30 38 656  (2,6%) 1 016 117  (68%) 439 015 (29,4%) 1 493 788 

2016-05-31 35 942  (2,5%) 952 500 (66,8%) 437 991  (30,7%) 1 426 433 

Źródło danych: Centralny System Analityczno-Raportowy (CeSAR) 
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Źródło danych: Centralny System Analityczno-Raportowy (CeSAR) 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wprowadzenie profilowania pomocy dla bezrobotnych miało na celu zapewnienie szybszej  

i lepiej dostosowanej do potrzeb pomocy dla bezrobotnych, a także zwiększenie efektywności 

działań podejmowanych przez PUP. 

Dzięki profilowaniu pomocy kierowanej do bezrobotnych PUP mogą trafniej adresować 

dostępne formy aktywizacji, obejmować pomocą większą liczbę osób rzeczywiście jej 

potrzebujących i skuteczniej pomagać w powrocie na rynek pracy osobom najbardziej 

potrzebującym ich pomocy. W wyniku profilowania pomocy dla bezrobotnych PUP ustala 

zakres niezbędnego wsparcia, co pozwala na podejmowanie działań obejmujących przede 

wszystkim takie formy pomocy, które dostosowane są do sytuacji bezrobotnego oraz jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Czas prowadzenia wywiadu to w 69% maksymalnie 4 minuty, w 26% od 5 do 9 minut i w 6% 

10 minut i więcej. Nie potwierdziły się więc obawy wyrażane w trakcie prac nad tym 

rozwiązaniem, że ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego spowoduje dodatkowe 
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obciążenie dla PUP. W czasie wywiadu doradca klienta ustala profil pomocy dla bezrobotnego, 

a jednocześnie uzyskuje szereg ważnych informacji wykorzystywanych przez PUP w trakcie 

dalszej współpracy z bezrobotnym, np. podczas wyszukiwania odpowiednich kandydatów  

do zgłoszonych przez pracodawców ofert pracy. Dzięki takim informacjom, jak np. 

zainteresowanie bezrobotnego pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracą  

w elastycznym czasie pracy, skłonność do dojazdu do miejsca pracy powyżej 1,5h, skłonność 

do zmiany miejsca zamieszkania, konieczność sprawowania opieki nad osobami zależnymi, 

PUP może łatwiej i szybciej wyszukiwać w rejestrze osób bezrobotnych odpowiednich 

kandydatów na zgłaszane oferty pracy lub proponować inne odpowiednie dla sytuacji 

bezrobotnego formy pomocy. 

W związku z powyższym można stwierdzić, że zakładany cel w tym zakresie został osiągnięty. 

Niemniej jednak mając na względzie uwagi zgłaszane przez PUP, organizacje pozarządowe 

oraz osoby bezrobotne, koniecznym wydaje się wprowadzenie zmian w przedmiotowym 

rozwiązaniu.  
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I. 2.  Integracja usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa  
oraz usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w jedną usługę  
o nazwie poradnictwo zawodowe 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Wprowadzone nowelizacją Ustawy rozwiązanie polegające na integracja usługi poradnictwo 

zawodowe i informacja zawodowa oraz usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy  

w jedną usługę o nazwie poradnictwo zawodowe zmniejszyło nominalną liczbę usług 

oferowanych przez PUP (z czterech do trzech). Dotychczasowe formy pracy z klientami 

realizowane w ramach usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy zostały włączone  

do działań realizowanych w ramach usługi poradnictwo zawodowe. Efektem tej zmiany w PUP 

była również likwidacja stanowiska lidera klubu pracy, a pracownicy, którzy byli zatrudnieni  

na tym stanowisku, zostali przeniesieni na stanowiska doradców zawodowych  

lub pośredników pracy.  

 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania integracji usług przyjęto następujące wskaźniki: 

1) liczba doradców zawodowych w PUP 

Na koniec 2014 r. liczba doradców zawodowych w PUP wynosiła 2 114 i była wyższa  

w stosunku do 2013 r. o 413 osób, tj. o 24,3%. W 2015 r. zatrudnionych było  

2 034 doradców zawodowych, czyli ich liczba spadła w porównaniu do 2014 r.  

o 3,8%. W efekcie wdrożenia tego rozwiązania liczba doradców zawodowych w PUP  

w okresie dwóch lat zwiększyła się o 19,6%. 

2) liczba klientów przypadających na jednego doradcę zawodowego 

W 2013 r. na jednego doradcę zawodowego w PUP przypadało 1 269 osób bezrobotnych.  

W 2014 r. liczba ta wyniosła 863, czyli spadła o 32%. Z kolei liczba klientów przypadających  

na jednego doradcę zawodowego w 2015 r. wynosiła 769, co oznacza spadek o kolejne 10,9% 

w porównaniu do 2014 r. 
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C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 
 

raport Fundacji IDEA Rozwoju  

Raport Fundacji IDEA Rozwoju zwraca uwagę, że wprowadzenie do zasad organizacji pracy 

PUP obowiązku opieki nad każdym klientem przez doradcę klienta pozwala optymalizować 

proces pracy z klientami. Zaangażowanie doświadczonych doradców zawodowych w ten 

proces zwiększa prawdopodobieństwo właściwego zdiagnozowania i trafnego dobrania 

instrumentów aktywizacyjnych do potrzeb bezrobotnego.  

Wyniki badań wskazują jednak, że niezależnie od pozytywnej oceny tej zmiany, nastąpiły 

niekorzystne procesy w samym poradnictwie zawodowym. Ilustruje to poniższy wykres,  

z którego wynika, że blisko 80% PUP objętych badaniem uważa, że skala lub zakres 

poradnictwa uległy ograniczeniu.  

 W jaki sposób wprowadzenie funkcji doradcy klienta wpłynęło na realizację usługi 

poradnictwa zawodowego?4  

 

Jak wynika z badań 47% badanych PUP częściowo ograniczyło skalę świadczonych usług  

w zakresie poradnictwa zawodowego ale utrzymało zakres świadczonych usług. Natomiast 

                                                           
4 Raport końcowy Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca 2014 r.  
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Fundacja IDEA 
Rozwoju, str. 23 
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30% PUP zdecydowanie ograniczyło skalę świadczonych usług w zakresie poradnictwa 

zawodowego oraz ograniczyło zakres świadczonych usług, a 1% całkowicie zaprzestał 

świadczenia poradnictwa zawodowego. Tylko 11% badanych PUP utrzymało dotychczasową 

skalę i zakres usług poradnictwa zawodowego. 

Pogodzenie funkcji doradcy klienta z zadaniami doradcy zawodowego bywa również 

postrzegane jako duże wyzwanie logistyczne, bowiem praca doradcy klienta jest inaczej 

zorganizowana niż praca doradcy zawodowego. Do doradcy klienta bezrobotni przychodzą 

stale, zaś na spotkanie z doradcą zawodowym, które z zasady trwa dłużej, konieczne jest 

zarezerwowanie czasu, co przy dużej liczbie osób którymi zajmują się doradcy klienta bywa 

trudne.  

Co istotne, zmniejszenie skali usług doradztwa zawodowego odbierane jest przez samych 

doradców negatywnie, jako ograniczenie dostępu dla bezrobotnych do ważnej usługi, która 

może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania ich problemów na rynku pracy. 

dane statystyczne  

Jak wynika z danych statystycznych w 2013 r. w PUP indywidualnym poradnictwem 

zawodowym objęto ogółem 679 334 osób, natomiast w 2015 r. było to 257 073 osoby, zatem 

w perspektywie dwóch lat nastąpił spadek o 62%. Z podobną sytuacją mamy do czynienia  

w realizacji pozostałych form poradnictwa zawodowego: w poradnictwie grupowym 

odnotowano spadek o 25% (2013 r. – 80 976; 2015 r. – 60 674), w badaniach testowych o 63% 

(2013 r. – 34 922; 2015 r. – 12 774), w informacji indywidualnej o 28% (2013 r. – 348 968;  

2015 r. – 250 772), informacji grupowej o 56,6% (2013 r. – 272 447; 2015 r. – 118 268,  

w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy o 74% (2013 r. – 19 087; 2015 r. –  

4 958). Obrazuje to poniższy wykres.5  

 

 

 

 

                                                           
5 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy, Załącznik Nr 4, za lata 2013-2015. 
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D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Integracja dwóch usług miała na celu objęcie wsparciem doradczym bezrobotnych  

od momentu rejestracji w PUP. Cel ten został osiągnięty, odbyło się to jednak kosztem 

zmniejszenia dostępu do „pogłębionych” usług w zakresie doradztwa zawodowego. 
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I. 3.  Indywidualizacja obsługi bezrobotnych – wprowadzenie funkcji doradcy 
klienta 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Wprowadzenie w PUP funkcji doradcy klienta miało na celu poprawę  indywidualizacji obsługi 

klienta w urzędzie. Dzięki temu rozwiązaniu każdą osobą zarejestrowaną w PUP,  

tzn. bezrobotnym lub poszukującym pracy, powinien opiekować się stale jeden pracownik – 

doradca klienta (indywidualnego). Podobnie każdy pracodawca powinien mieć na stałe 

wyznaczonego do współpracy doradcę klienta (instytucjonalnego). 

Instytucja stałego opiekuna klienta daje możliwość lepszego poznania potrzeb klienta  

i dopasowania form pomocy świadczonej przez PUP na jego rzecz. Zwiększa też zaufanie  

do PUP. 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny wprowadzenia funkcji doradcy klienta przyjęto następujące wskaźniki: 

1) liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy zgłoszoną do PUP 

Ocena ex-post po okresie 2 lat obowiązywania regulacji wskazuje, że liczba bezrobotnych 

przypadających na jedną ofertę zgłoszoną do PUP spadła o 10 (z 22 osób w 2013 r.  

do 12 w 2015 r.), w ujęciu procentowym zanotowano wiec w tym obszarze spadek o 45,5%.  

W 2014 r. wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy zgłoszoną  

do PUP wyniósł 16.  

W 2015 r. wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy zgłoszoną  

do PUP wyniósł 12 i spadł o 4 (33,3%) w porównaniu z 2014 r. Ten dość znaczący spadek można 

przypisać poprawie sytuacji na rynku pracy, ale również wprowadzonym nowelizacją Ustawy 

mechanizmom, które motywują PUP do nawiązywania i kontynuowania współpracy  

z pracodawcami oraz bardziej efektywnego pozyskiwania ofert pracy i ich realizacji. 

2) liczba doradców klienta 

Porównując dane rok do roku zauważalny jest wzrost liczby pracowników PUP, którym 

powierzono pełnienie funkcji doradcy klienta. W 2014 r. (pierwsze dane statystyczne w tym 

zakresie) na dzień 31 grudnia w PUP zatrudnionych było 7 812 pracowników, którym 
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powierzono pełnienie tej funkcji, zaś w 2015 r. liczba ta wynosiła 8 415 pracowników. Wzrost 

bezwzględny liczby pracowników, którym powierzono funkcję doradcy klienta, wyniósł 

 603 osoby i był 7,7% wyższy w odniesieniu do danych rok do roku. 

3) liczba bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta 

Wzrost liczby pracowników pełniących funkcję doradcy klienta przełożył się również na spadek 

liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta w PUP. Podczas gdy  

w 2014 r. jeden doradca klienta opiekował się średnio 234 bezrobotnymi, to w 2015 r. było to 

średnio 186 bezrobotnych. Pod opieką jednego doradcy klienta pozostawało  

o 48 bezrobotnych mniej niż w 2014 r., co oznacza spadek o 20,5%. Niewątpliwie miało to 

wpływ na poprawę jakości świadczonych usług, większą ilość czasu i uwagi poświęconej 

jednemu klientowi podczas wizyty, jak również lepsze poznanie klienta przez doradcę,  

a co za tym idzie lepiej dopasowaną do jego potrzeb pomoc.  

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzenie w PUP funkcji doradcy klienta było narzędziem interwencji mającym na celu 

indywidualizację obsługi klientów urzędu, tzn. bezrobotnych, poszukujących pracy  

i pracodawców. Doradca klienta opiekuje się klientem przez cały czas jego rejestracji  

w PUP (bezrobotny i poszukujący pracy) lub współpracy z PUP (pracodawca). Porównując dane 

statystyczne z lat 2014 i 2015 dotyczące liczby pracowników pełniących funkcję doradcy 

klienta, a także liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta należy 

stwierdzić, że w 2015 r. zwiększyła się liczba pracowników zapewniających indywidualną 

obsługę klientów w PUP, a co za tym idzie zmniejszyła się liczba bezrobotnych przypadających 

na jednego doradcę klienta. 

W przypadku pracodawców brak jest szczegółowych danych w tym zakresie. Jednak wzrost 

liczby doradców klienta pozwala przypuszczać, że w przypadku pracodawców mamy  

do czynienia z podobnym mechanizmem, czyli doradca klienta opiekuje się mniejszą liczbą 

klientów instytucjonalnych. Pozwala to z kolei na stwierdzenie, że sytuacja obu grup klientów 

PUP jest lepiej rozpoznana, a co za tym idzie pomoc urzędu jest lepiej dopasowana do ich 

potrzeb. 

Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane do końca 2014 r. miały opracowany IPD.  
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W 2015 r. IPD opracowywane były dla bezrobotnych na bieżąco, co oznacza, że została 

zapewniona indywidualizacja obsługi osób bezrobotnych. 

badanie ankietowe  

MRPiPS w okresie 1-8 czerwca 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące pełnienia 

funkcji doradcy klienta w PUP. Ankieta dotycząca wprowadzenia funkcji doradcy klienta 

składała się z 17 pytań.  

Opinie PUP na temat wprowadzenia doradcy klienta wyrażone w badaniu ankietowym 

pokazują, że 49% urzędów pracy uważa wprowadzenie funkcji doradca klienta za dobre 

rozwiązanie, przeciwnego zdania jest 10% urzędów pracy, pozostałe 41% wyrażonych opinii  

to odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

ocena pozytywna 

Biorąc pod uwagę pozytywne opinie dotyczące wprowadzenia funkcji doradcy klienta 

najwięcej respondentów uznało, że nastąpiło usprawnienie obsługi klientów przez urząd pracy 

– 58%. Ponadto 44% respondentów wskazało, że zwiększona została częstotliwość spotkań  

z klientami; 40% uznało, że zwiększony został czas przeznaczony na obsługę klienta;  

38% oceniło, że skróceniu uległ czas, w którym klient otrzymuje propozycję aktywizacji;  

32% wskazało, że wzrósł poziom trafności doboru programów rynku pracy do klientów;  

32% oceniło, że ułatwiono klientom dostęp do różnych form pomocy świadczonej przez urząd 

pracy. Najmniej respondentów – 15% – uznało, że zwiększona została liczba pozyskiwanych  

i realizowanych ofert pracy. Ta ostatnia opinia może mieć dwojakie wyjaśnienie – być może 

przy aktualnym stanie zatrudnienia urzędy pracy nie są w stanie efektywniej współpracować  

z pracodawcami albo pomimo starań urzędów pracodawcy nadal wolą samodzielnie 

poszukiwać pracowników lub korzystać z innych form pośrednictwa pracy. 

ocena negatywna 

Biorąc pod uwagę negatywne opinie dotyczące wprowadzenia funkcji doradcy klienta, 

najwięcej respondentów – 32% – uznało, że częstotliwość spotkań z klientami nie uległa 

poprawie. 28% respondentów uznało, że jakość usług realizowanych przez urząd pracy nie 

uległa poprawie oraz tyle samo, że obsługa klienta przez urząd pracy nie uległa usprawnieniu.  
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Podobnie ze stwierdzeniem dotyczącym ograniczonego czasu na obsługę klienta. Taką 

odpowiedź wybrało 23% urzędów pracy (75 wskazań).   

Niewielu respondentów uznało, że wydłużeniu uległ czas, w którym klient otrzymuje 

propozycję aktywizacji – 6% badanych (19 wskazań) oraz zmniejszona została liczba 

pozyskiwanych i realizowanych ofert pracy – 5% badanych (18 wskazań). 

główne wnioski z badania 

 Większość badanych urzędów pracy (69%) wyraziła opinię dotyczącą potrzeby 

wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Urzędy pracy 

wskazały przede wszystkim na konieczność „uniezależnienia wyliczenia 2% kwoty 

środków (limitu) Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród,  

od wskaźnika procentowego udziału pracowników powiatowego urzędu pracy 

pełniących funkcję doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu” – 55% zgłaszających 

potrzebę wprowadzenia zmian.  

 Równie często wybieranym postulatem było „wprowadzenie normy określającej liczbę 

bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta” – 52% wskazań. 

 Często wybieraną propozycją zmian (46% wskazań) była ta dotycząca „poszerzenia 

grupy pracowników urzędu, którzy mogą pełnić funkcję doradcy klienta o pracowników 

zatrudnionych na innych stanowiskach niż kluczowe”.  

 Urzędy widzą potrzebę „określenia szczegółowego zakresu zadań wykonywanych przez 

doradcę klienta” – 33% badanych oraz „dodanie stanowiska doradca klienta do wykazu 

stanowisk w powiatowym urzędzie pracy” – 32% urzędów.  

 Duża część urzędów widzi potrzebę wykluczenia z grupy stanowisk kluczowych,6 

którym może być powierzana funkcja doradcy klienta, specjalistów do spraw 

programów (31%) i specjalistów do spraw rozwoju zawodowego (25%), niewielka 

liczba urzędów widzi natomiast potrzebę wykluczenia z tej grupy zatrudnionych  

na stanowiskach doradca zawodowy (10%) i pośrednik pracy (3%). W odniesieniu  

do obecnego przepisu art. 91 ust. 3 Ustawy urzędy widzą potrzebę wprowadzenia  

                                                           
6 Stanowiska, na których zatrudnieni są: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju 
zawodowego i specjalista do spraw programów. 
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w nim dodatkowego zapisu wprowadzającego doradcę klienta indywidualnego  

i doradcę klienta instytucjonalnego (22%).  

Jak wynika z przeprowadzonego badania urzędy wprowadziły funkcję doradcy klienta i chociaż 

widzą pewne obszary, w których należałoby wprowadzić korekty, to ogólnie to rozwiązanie 

zostało pozytywnie ocenione zarówno pod względem usprawnienia pracy samych urzędów 

pracy, jak i obsługiwanych w nich klientów. 

raport Fundacji IDEA Rozwoju7 

Według raportu Fundacji IDEA Rozwoju nowe rozwiązanie wprowadzające funkcję doradcy 

klienta jest najlepiej ocenianym elementem reformy z 2014 r. Większość respondentów 

badania przeprowadzonego przez Fundacją IDEA Rozwoju uważa, że należy je kontynuować 

bez zmian lub kontynuować po wprowadzeniu pewnych modyfikacji. 

efekty pozytywne 

Wprowadzenie funkcji doradcy klienta może prowadzić do pozytywnej zmiany odczuwalnej 

przez osoby bezrobotne, które przestają czuć się anonimowe w urzędzie. Wpływa to również  

na sposób pracy pracowników PUP z bezrobotnymi.  

Badania jakościowe pokazały, że wprowadzenie takiego rozwiązania prowadzi do: 

- budowania trwalej relacji z osobą bezrobotną,  

- poprawy jakości obsługi bezrobotnych, 

- usprawnienia procesu obsługi bezrobotnych, 

- zwiększenia zaufania bezrobotnych do pracowników PUP pełniących funkcję 

doradcy klienta, 

- poprawy funkcjonowania PUP, gdyż bezrobotni wiedzą, z kim mają się 

kontaktować. 

Główną pozytywną zmianą jest możliwość dogłębnego poznania sytuacji przydzielonej grupy 

podopiecznych. Pozwala to na bardziej precyzyjne dopasowanie oferty PUP do potrzeb osoby 

                                                           
7 Raport końcowy Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca  
2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,  
rozdział 6.4 Zmiany organizacyjne w PUP – doradca klienta, Fundacja IDEA Rozwoju, str. 116. 
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bezrobotnej. Wcześniej to, do kogo trafił bezrobotny, było w dużym stopniu przypadkowe  

i trudno było zapewnić ciągłość wsparcia. 

Wprowadzenie funkcji doradcy klienta pozwala również równomiernie rozłożyć obowiązki 

pracowników PUP, przy założeniu zbliżonej liczebności grup przypisanych poszczególnym 

doradcom klienta. 

Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliło na znaczące zatarcie się podziału między 

pośrednikami pracy a doradcami zawodowymi. W konsekwencji wszyscy pracownicy muszą 

się orientować w całej palecie dostępnych instrumentów aktywizacyjnych, żeby oferować je 

swoim podopiecznym.  

efekty negatywne 

Doradców klienta jest w PUP za mało, co w konsekwencji skutkuje zbyt dużą liczbą osób 

bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta. W sytuacji gdy urząd nie ma 

możliwości zwiększenia liczby etatów, może to prowadzić do negatywnych konsekwencji 

dotyczących przede wszystkim jakości obsługi osób bezrobotnych. Nadmierne obciążenie 

zadaniami pracowników PUP, którzy oprócz swoich dotychczasowych zadań realizują nowe, 

powoduje, że nie mają oni wystarczająco dużo czasu dla swoich klientów. 

Wprowadzenie doradcy klienta i przypisanie zadań z tym związanych pracownikom 

kluczowym8 może również ograniczać skalę dotychczas realizowanych zadań właściwych  

dla ich stanowisk. W konsekwencji może to prowadzić do zmniejszenia liczby ofert pracy 

pozyskiwanych od pracodawców czy np. zmniejszać lub wykluczać możliwość dostępu  

do doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. PUP sygnalizują zmniejszenie skali usług 

doradztwa zawodowego, co oceniane jest jako ograniczenie dostępu dla bezrobotnych  

do ważnej usługi.  

Wyniki badań ilościowych potwierdzają tezę o ograniczaniu skali i zakresu zadań w dziedzinie 

doradztwa zawodowego. W dużo mniejszym stopniu dotyczy to pośrednictwa pracy.  

W raporcie wskazuje się jednak ograniczenia, na jakie napotyka w pracy z bezrobotnymi 

doradca klienta. Nie posiada on bowiem pełnej swobody pracy na wszystkich etapach działań. 

Autonomia występuje na etapie diagnozowania sytuacji bezrobotnego oraz na etapie 

                                                           
8 Pracownikami kluczowymi są: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego 
i specjalista do spraw programów. 
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przygotowania oferty wsparcia dla niego (IPD). Natomiast doradca klienta nie ma autonomii 

finansowej, nie ma możliwości zarządzania określoną pulą pieniędzy przeznaczoną dla swoich 

podopiecznych. Wynika to z ograniczonych środków finansowych na aktywizację i związaną  

z tym koniecznością monitorowania ich wydatkowania na wyższym poziomie. W tym 

kontekście wskaźnik efektywności kosztowej koliduje z możliwością zwiększenia autonomii 

doradcy klienta i elastyczności działania PUP, gdyż przyznanie wydzielonych budżetów 

doradcom nie pozwalałoby na elastyczne sterowanie wskaźnikiem efektywności kosztowej  

na poziomie urzędu.  

Odnosząc się do tego wniosku warto zauważyć, że decyzja o powierzeniu doradcy klienta 

możliwości decydowania o środkach finansowych przeznaczonych na aktywizację 

poszczególnych bezrobotnych możliwa jest już obecnie. Art. 9 ust. 7 Ustawy stanowi,  

że starosta może upoważnić, na wniosek dyrektora PUP, pracownika tego urzędu  

do załatwiania w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień  

oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.  

Badanie Fundacji IDEA Rozwoju pokazuje również, że pomimo wcześniejszych dyskusji  

co do tego, którzy pracownicy powinni pełnić funkcję doradcy klienta, dzisiaj te wątpliwości 

wyraża tylko ok. 46% badanych PUP. Najistotniejsze wydaje się jednak stwierdzenie,  

że krytycznym czynnikiem mającym znaczenie dla zwiększenia pozytywnych efektów pracy  

z klientami jest nie tyle stanowisko, na jakim zatrudniony jest pracownik, ale przede wszystkim 

to jakie ma rzeczywiste umiejętności i doświadczenie. W tym kontekście powraca problem 

dyskutowany w pierwszym okresie obowiązywania nowych przepisów, tj. czy pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach stażystów należy powierzać funkcję doradcy klienta. 

inne badania, analizy, opinie i oceny 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

W odniesieniu do rozwiązania wprowadzającego do organizacji obsługi klientów PUP funkcję 

doradcy klienta najczęstsze uwagi zgłaszane przez PUP po wejściu w życie tej zmiany dotyczyły 

szczegółowych kwestii związanych z powierzaniem funkcji doradcy klienta poszczególnym 

grupom pracowników PUP, o których mowa w art. 91 Ustawy (pośrednik pracy, doradca 

zawodowy, specjalista do spraw rozwoju zawodowego, specjalista do spraw programów)  
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oraz powierzania funkcji doradcy klienta pracownikom zatrudnionym na stanowiskach 

stażystów w ww. specjalnościach. 

dane statystyczne  

Na koniec 2015 r. funkcję doradcy klienta realizowało 8 415 pracowników PUP (dane  

na podstawie statystyki publicznej za rok 2015). Wśród nich 4 116 stanowili pośrednicy pracy 

(48,9%), 1 927 doradcy zawodowi (22,9),  1 482 specjaliści do spraw programów (17,6%) i 833 

specjaliści do spraw rozwoju zawodowego (9,9%).  Na podstawie danych statystycznych należy 

stwierdzić, że 0,7% doradców klienta (57 pracowników) to byli pracownicy zajmujący inne  

niż ww. stanowiska, a zatem PUP nie stosowały się do przepisu art. 91 Ustawy. 

W większości PUP funkcję doradcy klienta powierzono wszystkim lub prawie wszystkim  

ww. pracownikom kluczowym zatrudnionym w urzędzie.  

Liczba doradców klienta w poszczególnych PUP różniła się znacząco i generalnie powiązana 

była z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Największą grupę (45,8%) stanowią urzędy,  

w których wykazano 10-19 doradców klienta, 24,2% urzędów wykazało 20-29 doradców 

klienta. Poniżej 10 doradców wykazało 16 urzędów (4,8%), a powyżej 100 tylko 4 urzędy,  

co stanowi 1,2%.  

Maksymalną liczbę doradców klienta wykazały urzędy w Warszawie (125), Łodzi (123)  

i Radomiu (118), gdzie zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych – odpowiednio  39 724, 

32 424 i 30 469. Jednak mimo dużej liczby doradców klienta liczba bezrobotnych 

przypadających na jednego doradcę klienta była w tych urzędach wysoka i wynosiła 

odpowiednio 318, 264 i 258 osób.  

Nie zawsze jednak ta proporcja była w PUP zatrudniających wielu doradców klienta tak 

niekorzystna. We Wrocławiu funkcję doradcy klienta powierzono 111 pracownikom, dzięki 

czemu na koniec roku na jednego doradcę przypadało 127 bezrobotnych (liczba bezrobotnych 

– 14 086). Liczba ta była znacznie niższa niż średnia krajowa, która wynosiła 186 bezrobotnych 

na jednego doradcę klienta. W grupie poniżej średniej krajowej znalazło się 197 urzędów.  

Z kolei powyżej średniej 140 urzędów. Największą grupę (ok. 37%) stanowią PUP,  

w których średnia liczba bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta mieściła się  

w granicach 150-199 osób, ok. 28% urzędów – w granicach 100-149 osób, 18,5% –  
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w granicach 200-249 osób. Tylko 8 PUP (2,4%) wykazało, że na jednego doradcę przypada 

mniej niż 100 bezrobotnych, a 20 urzędów (ok. 6%), że liczba bezrobotnych na doradcę klienta 

wynosi powyżej 300 osób.  

Najmniejsza liczba bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta wykazana 

została przez PUP w Kępnie. Na każdego z 13 pracowników kluczowych, którym powierzono 

funkcję doradcy klienta, przypadało na koniec 2015 r. tylko 59 bezrobotnych (liczba 

bezrobotnych – 772). Z kolei najwyższa liczba bezrobotnych na doradcę klienta (604) wykazana 

została w PUP Wołów, gdzie na 11 pracowników kluczowych funkcję doradcy klienta 

powierzono tylko 4, co przy liczbie 2 416 bezrobotnych dało tak wysoki wskaźnik. 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Indywidualizacja obsługi miała oznaczać, że każdy bezrobotny i poszukujący pracy 

zarejestrowany w PUP będzie od początku prowadzony przez tego samego pracownika – 

doradcę klienta, co zwiększy zarówno efektywność wsparcia ze strony urzędu dzięki lepszej 

znajomości potrzeb klienta, ale także zaufanie klientów do PUP, w którym nie bezosobowy 

urząd, a konkretny człowiek współpracuje z klientem. Klientem tym jest zarówno osoba 

zarejestrowana, czyli klient indywidualny, jak i pracodawca, czyli klient instytucjonalny.  

W wyniku wprowadzonych zmian każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany  

w PUP oraz pracodawca jest objęty stałą opieką doradcy klienta.  

Zakładany cel w tym zakresie został osiągnięty. 
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I. 4.  Zacieśnienie współpracy PUP i gmin w stosunku do wspólnych klientów 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

W celu poprawy sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, dla których PUP ustalił profil pomocy III, wprowadzono możliwość objęcia 

tych osób Programem Aktywizacja i Integracja. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, 

jego zainicjowanie oraz dobór partnerów uwarunkowane jest przede wszystkim 

możliwościami finansowymi FP i budżetu gminy.  

PAI jest programem skierowanym do osób objętych profilem pomocy III, korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny. 

Realizowany dwutorowo w formie działań z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji 

społecznej ma na celu określenie nie tylko deficytów zawodowych bezrobotnego, lecz także 

identyfikację tych problemów życiowych, które ograniczają bądź uniemożliwiają skuteczny 

powrót na rynek pracy. 

Jak wspomniano wyżej, PAI składa się z dwóch obszarów działań: 

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PUP udziela bezrobotnemu wsparcia polegającego 

przede wszystkim na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie na rynku pracy, 

kierując go do wykonywania prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez 

gminę. Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze do 10 godzin 

tygodniowo, 

- INTEGRACJA SPOŁECZNA – bezrobotny jest objęty usługami reintegracyjnymi  

i specjalistycznymi (poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty 

trenerskie i grupy wsparcia), które mogą być realizowane przez: 

• OPS lub  

• podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu  

terytorialnego9 lub  

                                                           
9 Na skutek inicjatywy poselskiej rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do realizacji działań  
z zakresu integracji społecznej w ramach PAI. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567), która weszła w życie 
w dniu 24 października 2015 r.  
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• podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji  

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

lub  przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym, w tym centra 

integracji społecznej/kluby integracji społecznej. 

Działania z zakresu integracji społecznej realizowane są w wymiarze co najmniej  

10 godzin tygodniowo. 

Realizacja PAI przez OPS lub podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu 

zawartego z PUP. W przypadku nie zawarcia z OPS porozumienia o realizacji Programu, PUP: 

• zawiera z OPS porozumienie o współpracy, w ramach którego strony uzgadniają 

kryteria doboru bezrobotnych do PAI oraz zakres i sposób wymiany informacji  

o jego uczestnikach, 

• zleca, w drodze otwartego konkursu ofert, realizację działań w zakresie integracji 

społecznej bezrobotnych, podmiotom prowadzącym działalność statutową  

na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym.  

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez OPS lub podmioty 

zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, co do zasady 

są finansowane ze środków budżetowych gminy i mogą być wspierane środkami EFS.  

Jeżeli PUP podejmie decyzję o powierzaniu realizacji zadań z zakresu integracji społecznej  

w ramach PAI gminom lub podmiotom zatrudnienia socjalnego prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego, istnieje także możliwość współfinansowania tych działań z FP.  

W przypadku zadań zleconych kwota wydatków przeznaczonych z FP na ich finansowanie 

ustalana jest z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10-osobową grupą 

bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 70 zł. 

Okres realizacji PAI trwa 2 miesiące. Po zakończeniu realizacji Programu, PUP może: 

• podjąć decyzję o skierowaniu bezrobotnego do udziału w kolejnej edycji PAI 

(bezrobotny może być kierowany do PAI maksymalnie 3 razy) lub 
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• skierować bezrobotnego, w porozumieniu z OPS, do: 

- zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych  

w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub  

- podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne,  

o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, 

• ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie 

dostosować IPD i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną  

w Ustawie. 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania PAI przyjęto następujące wskaźniki: 

1) liczba bezrobotnych skierowanych do PAI 

Wartość wskaźnika określającego liczbę bezrobotnych skierowanych do PAI, ustalono w 

postaci przedziałów, biorąc pod uwagę dwa podstawowe modele finansowania. Przyjęto 

założenie, że limit środków możliwych do wydatkowania na finansowanie PAI realizowanego 

przez okres 2 miesięcy wyniesie nie mniej niż 5% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu  

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej, oraz, że działania z zakresu integracji społecznej zlecone przez PUP 

finansowane będą z FP. Przy takim założeniu oszacowano, że pomocą będzie można objąć 

ponad 180 tys. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, tj. niespełna 10% ogółu 

bezrobotnych.  

Kolejne założenie uwzględniało sytuację, w której działania z zakresu integracji społecznej 

zostaną sfinansowane z budżetu gminy. Na tej podstawie oszacowano, że do PAI będzie można 

skierować blisko 270 tys. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, tj. ponad 13% ogółu 

bezrobotnych.  

Wartość wskaźnika osiągnięta na koniec 2015 r. –  5 51310 osób bezrobotnych korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej z ustalonym profilem pomocy III zostało skierowanych  

do PAI. 

                                                           
10 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r., Załącznik Nr 8, DZIAŁ 4. PROGRAMY 
AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ORAZ UCZESTNICY PROGRAMÓW AKTYWIZACJA I INTEGRACJA. 
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2) odsetek bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu PAI w wyniku 

zastosowanych działań 

Wskaźnik dotyczący odsetka bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu 

programu PAI nie posiada swojego bazowego odpowiednika w 2013 r., gdyż wprowadzona 

forma pomocy jest nową formą. Zatem nie jest możliwe jego porównanie.  

W 2015 r. do PAI zostało skierowanych 5 513 bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, dla których PUP ustalił profil pomocy III. Udział w Programie zakończyło  

5 053 bezrobotnych, spośród których: 

- 51 osób (tj. 1,01%) podjęło pracę w ramach zatrudnienia wspieranego u pracodawcy,  

- 2 osoby (tj. 0,04%) podjęły pracę w spółdzielni socjalnej osób prawnych,  

- 20 osób (tj. 0,40%) zostało skierowanych do agencji zatrudnienia, w celu 

doprowadzenia tej grupy do zatrudnienia.   

3) liczba klientów pomocy społecznej, którym OPS wypłaciły świadczenia z tytułu 

bezrobocia 

Liczba klientów pomocy społecznej, którym OPS wypłaciły świadczenia z tytułu bezrobocia  

w 2015 r. wynosiła 359,8 tys. osób i była o 73,8 tys., tj. o 17% mniejsza, niż w 2013 r.11 

4) liczba świadczeń wypłacanych przez OPS z tytułu bezrobocia 

Liczba świadczeń wypłacanych przez OPS z tytułu bezrobocia w 2015 r. wynosiła 2 088,8 tys.  

i była o 345,0 tys., tj. o 14% mniejsza, niż w 2013 r.12 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzenie PAI należy ocenić pozytywnie, pomimo tego, że skala wykorzystywania tej 

formy pomocy adresowanej w szczególności do najtrudniejszej grupy klientów PUP jest dużo 

niższa niż zakładana. Każdy rozpoczęty proces kształtowania aktywnej postawy osoby 

bezrobotnej, który pomoże przywrócić osobę na rynek pracy, należy uznać za pozytywny fakt. 

Ponadto PAI jest przykładem partnerstwa zadaniowego, którego celem jest kompleksowe 

spojrzenie na sytuację problemową osoby będącej jednocześnie klientem dwóch instytucji 

                                                           
11 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze  
i usługach, Dz. 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN. 
12 Tamże. 
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oraz precyzyjne zaplanowanie dedykowanych tej osobie działań, które będą realizowane  

w ramach kompetencji poszczególnych instytucji, ze wsparciem partnerów.   

raport Fundacji IDEA Rozwoju 

Ocena skutków regulacji przeprowadzona przez Fundację IDEA Rozwoju nie obejmowała 

swoim zakresem badania PAI. Niemniej jednak, jak wskazano w raporcie, w trakcie badania 

pojawiły się liczne wnioski i rekomendacje, które zdaniem autorów można skutecznie 

wykorzystać dla wprowadzenia ułatwień w realizacji PAI.  

W świetle wyników badań jakościowych przeprowadzonych wśród PUP wskazano  

na następujące propozycje zmian: 

 ułatwienie procedury zlecania PAI organizacjom pozarządowym (np. poprzez 

uniezależnianie uruchomienia procedury zlecania od nie zawarcia porozumienia z OPS 

oraz przygotowanie wytycznych MRPiPS dotyczących sposobu zlecania działań  

w ramach PAI zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wraz z wzorem wniosku konkursowego dostosowanego do Programu); 

 zrezygnowanie z ograniczenia grupy docelowej PAI do klientów pomocy społecznej, 

 umożliwienie finansowania integracji społecznej realizowanej przez OPS wyłącznie  

z FP (bez konieczności finansowania tego typu działań przez gminy); 

 poszerzenie zakresu usług i instrumentów stosowanych w ramach PAI umożliwiające 

łączenie różnych form wsparcia i ich elastyczne dostosowanie do grup bezrobotnych; 

 podniesienie stawki godzinowej na prowadzenie zajęć (zbyt niska powoduje brak 

zainteresowania organizacji PAI); 

 umożliwienie finansowania kosztów przejazdu na zajęcia z integracji społecznej  

oraz kosztów wyżywienia.13 

Niektóre ze sformułowanych propozycji są zbieżne ze stanowiskiem wyrażanym przez PUP. 

Dyskusyjnym wydaje się być natomiast pomysł stawiania w pozycji uprzywilejowanej 

                                                           
13 Raport końcowy Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca  
2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,  
rozdział 6.2.4 Podmiotowość bezrobotnego w procesie oraz rozdział 6.2.5 wnioski i rekomendacje, Fundacja IDEA 
Rozwoju, str. 74. 
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organizacji pozarządowych przy wyborze realizatora PAI. W opinii resortu pracy modelem 

podstawowym realizacji PAI powinien pozostać ten, który zakłada współpracę na linii PUP-

OPS. Równie dyskusyjny jest postulat dotyczący umożliwienia finansowania integracji 

społecznej realizowanej przez OPS wyłącznie ze środków FP. Już dzisiaj FP może 

współfinansować tę grupę wydatków.  

inne badania, analizy, opinie i oceny 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

W ocenie PUP potrzeba ścisłej współpracy PUP i OPS oraz uwzględnianie w tej współpracy 

szerszego grona partnerów, jakimi są organizacje non-profit oraz podmioty ekonomii 

społecznej, jest bezdyskusyjna.  

W prezentowanych przez PUP stanowiskach podkreśla się szczególną wartość, jaką stanowi 

współpraca pomiędzy instytucjami realizującymi PAI, jednocześnie wskazuje się na potrzebę 

dalszego pogłębiania partnerstwa lokalnego w tym zakresie.  Zwrócono też uwagę na korzyść 

wynikającą z partnerstwa, jaką jest łatwiejsza wymiana informacji pomiędzy zaangażowanymi 

instytucjami, która bezpośrednio przekłada się na skuteczniejszą realizację zaplanowanych 

działań. PUP wskazywały także na konieczność wypracowania jasnego podziału ról 

poszczególnych partnerów w realizacji PAI, co zdecydowanie pomaga w sprawnym jego 

realizowaniu, oraz na potrzebę utrzymywania bieżącej komunikacji pomiędzy partnerami  

w trakcie realizacji działań.  

Pogłębienie współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację PAI stanowi 

odpowiedź na sygnalizowane przez nie problemy, na które natknęły się przy realizacji 

Programu. Problemy te związane były m.in. z doborem i utrzymaniem odpowiedniej grupy 

uczestników. Osoby kwalifikowane do PAI z założenia doświadczają różnorodnych trudności  

w funkcjonowaniu społecznym, które skutecznie uniemożliwiają im powrót do prawidłowego 

pełnienia ról społecznych i aktywności zawodowej, i mogą wpływać na zdolność tych osób  

do nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Dotychczasowe doświadczenia związane  

z rekrutacją uczestników PAI zachęcają do zacieśniania na tym etapie współpracy PUP z OPS, 

które poprzez realizację ustawowych działań dysponują szerokim zakresem informacji  

na temat sytuacji życiowej klientów kierowanych do PAI. Odpowiedni dobór uczestników PAI, 
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oparty na partnerstwie i bliskiej współpracy instytucji odpowiedzialnych za realizację tej formy 

wsparcia, ma kluczowe znaczenie dla jej sprawnej i efektywnej realizacji. 

PUP oraz ich partnerzy w realizacji PAI zwracali również uwagę na konieczność objęcia 

uczestników PAI wsparciem indywidualnym, dostosowanym do ich faktycznych potrzeb, które 

ujawniają się w efekcie podjętych w ramach PAI działań aktywizacyjno-integracyjnych. 

Podmioty realizujące PAI podkreślały konieczność szczegółowej analizy nie tylko 

dotychczasowej sytuacji życiowej uczestników Programu, ale także bieżącej ewaluacji 

postępów w realizacji Programu na każdym jego etapie.  

W opinii części PUP obecna formuła PAI jest zbyt uboga w swojej formie, przez co nie daje 

możliwości uzyskania trwałych zmian w postawie uczestników, prowadzących do zmiany 

sytuacji zawodowej. Oczekiwane jest zatem rozszerzenie instrumentarium dostępnego  

w ramach PAI o usługi i instrumenty rynku pracy, tj. staże, przygotowanie zawodowe dorosłych 

czy instrumenty wspierające zatrudnienie.  

Kwestią, która także zwróciła uwagę PUP, jest brak możliwości kontynuowania działań 

aktywizujących i integracyjnych wobec uczestników PAI po zakończeniu jego realizacji.  

PUP i  ich partnerzy podkreślili konieczność zapewnienia wsparcia dla uczestników PAI po jego 

zakończeniu, jako narzędzia podtrzymania i utrwalenia ich motywacji i aktywnej postawy 

wobec swojej sytuacji życiowej. Z informacji przekazanych przez PUP wynika, że podobną 

potrzebę sygnalizują także uczestnicy PAI. 

Wśród zgłaszanych przez PUP stanowisk pojawiły się też głosy, że PAI nie powinien być 

powiązany z żadnym profilem pomocy.   

Połowa zgłoszonych przez urzędy pracy postulatów dotyczyła kwestii finansowania działań  

w ramach PAI, jak też samego PAI.  

Z punktu widzenia realizatorów PAI bardzo istotne jest przeprowadzenie działań w taki 

sposób, aby maksymalnie ułatwić uczestnikom udział w Programie (kwestia finansowania 

kosztów przejazdu i wyżywienia).  

Kolejną grupą postulatów są kwestie dotyczące samej budowy i organizacji PAI – począwszy 

od zmian w zakresie doboru grupy, poprzez wydłużenie okresu jego realizacji, a skończywszy 

na rozszerzeniu katalogu działań możliwych do zrealizowania w ramach Programu. 

Główne postulaty dotyczyły w szczególności: 
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 zmiany w zakresie doboru grupy; 

 wydłużenia okresu realizacji PAI; 

 rozszerzenia zakresu działań aktywizacyjnych możliwych do zastosowania w ramach 

PAI o poradnictwo zawodowe, instrumenty pozwalające zdobyć doświadczenie 

zawodowe i zatrudnienie subsydiowane oraz wprowadzenie instrumentu, który 

umożliwi kontynowanie po zakończeniu PAI działań mających na celu podtrzymywanie 

i utrwalanie wypracowanej w ramach PAI aktywnej postawy;   

 dopuszczenia indywidualizacji działań; 

 finansowania kosztów przejazdu i kosztów wyżywienia związanych z udziałem  

w zajęciach z zakresu integracji społecznej; 

 rozszerzenia zakresu finansowania działań o charakterze integracji społecznej 

(możliwość sfinansowania kosztów związanych z organizacją zajęć oraz podwyższenie 

stawki godzinowej pracy trenera); 

 dopuszczenia możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z rezerwy FP będącej  

w dyspozycji Ministra, bez konieczności zaangażowania pełnego limitu środków FP jaki 

PUP może przeznaczyć na finansowanie PAI. 

dane statystyczne  

Zestawienia prezentowane niżej zawierają dane gromadzone w ramach statystyki publicznej.14 

W tabeli przedstawiono informację na temat wdrażania PAI oraz efektów działań podjętych  

w ramach tego instrumentu w skali kraju.  

 

 

 

 

 

                                                           
14 Źródło danych: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r., Załącznik nr 8, DZIAŁ 4. PROGRAMY 
AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ORAZ UCZESTNICY PROGRAMÓW AKTYWIZACJA I INTEGRACJA. 
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UCZESTNICY PAI     
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w okresie sprawozdawczym 

POLSKA 

Ogółem 5 513 5 053 4 012 806 235 51 2 20 

z 
w

ie
rs

za
 0

4
 

kobiety 3 132 2 933 2 344 439 150 39 2 5 

do 30 roku życia 569 507 418 68 21 6 - - 

w tym do 25 roku życia 183 158 129 19 10 2 - - 

powyżej 50 roku życia  2 533 2 351 1 792 440 119 21 - 8 

długotrwale bezrobotni 4 838 4 530 3 599 720 211 44 2 20 
posiadający co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku 
życia 

860 787 657 97 33 9 1 - 

posiadający co najmniej 
jedno dziecko 
niepełnosprawne  
do 18 roku życia 

12 10 9 1 - - - - 

niepełnosprawni 563 506 350 120 36 4 - 2 
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Kolejna tabela obrazuje wdrażanie tego instrumentu na poziomie województw. 

UCZESTNICY PAI     

W liczbach bezwzględnych ROK 2015 
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w okresie sprawozdawczym 

WOJEWÓDZTWO* 

dolnośląskie 541 479 406 65 8 - - 6 

kujawsko-pomorskie 346 333 307 26 - - - - 

lubelskie 313 291 265 17 9 - - - 

lubuskie 46 23 23 - - - - - 

łódzkie 391 344 241 67 36 - - 1 

małopolskie 305 341 287 43 11 1 - - 

mazowieckie 737 652 432 192 28 6 - - 

opolskie 265 228 140 81 7 1 - - 

podkarpackie 170 155 125 22 8 1 - - 

podlaskie 175 200 180 20 - - - - 

pomorskie 236 225 209 16 - 20 - - 

śląskie 616 510 476 25 9 9 - - 

świętokrzyskie 138 135 69 66 - - - - 

warmińsko-mazurskie 455 421 361 60 - 9 - - 

wielkopolskie 439 407 214 74 119 4 2 13 

zachodniopomorskie 340 309 277 32 - - - - 

 

 Wielkość środków FP 

wydatkowanych w latach 2014-2015 

na finansowanie PAI przedstawiono  

w tabeli.15  

 

                                                           
15 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-02 O PRZYCHODACH I WYDATKACH FUNDUSZU PRACY, Dział 3 - Wydatki 
Funduszu Pracy. 

REALIZACJA PAI W LATACH 2014-2015 

Wyszczególnienie 2014 r. 2015 r. 

środki wydatkowane na PAI (tys. zł) 477,3 4 540,8 

dodatkowe środki uruchomione  
z rezerwy Ministra (tys. zł) 

1 473,4 1 844,4 
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Jak wynika z danych gromadzonych w ramach statystyki publicznej, w 2015 r. skierowano  

do PAI ponad 5,5 tys. bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy III, którzy z uwagi na swoją 

sytuację bytową są jednocześnie klientami pomocy społecznej. W grupie tej dominowały 

kobiety (57% ogółu skierowanych), a pod względem cech bezrobocia na pierwszym miejscu 

znajdują się osoby posiadające status długotrwale bezrobotnych (88% ogółu skierowanych), 

zaś na drugim miejscu pod względem liczebności grupy znajdują się bezrobotni, którzy 

ukończyli 50 rok życia (46% ogółu skierowanych). 

W 2015 r. PAI ukończyło ponad 5 tysięcy bezrobotnych skierowanych do tej formy wsparcia. 

W grupie tej 79% stanowiły osoby, które skierowane zostały tylko do jednej edycji PAI, 16% 

uczestniczyło w dwóch edycjach, a jedynie 5% z ogólnej liczby uczestników  

w trzech edycjach PAI. 

Z grupy osób, które zakończyły PAI, ponad 1% uczestników podjęło pracę, z czego 

zdecydowana większość w ramach zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, a jedynie 2 osoby 

w spółdzielni socjalnej, a 20 uczestników będących osobami długotrwale bezrobotnymi  

skierowano do agencji zatrudnienia w ramach ZDA.  

Wdrażanie PAI w poszczególnych województwach było zróżnicowane. Jak wynika  

z zestawienia przedstawionego niżej najwięcej inicjatyw w zakresie PAI podjęto  

w województwie mazowieckim (737 bezrobotnych – 13% ogółu skierowanych), śląskim (616 

bezrobotnych – 11% ogółu skierowanych) i dolnośląskim (541 bezrobotnych – 10% ogółu 

skierowanych).  

Zwrócić należy jednocześnie uwagę na niewielkie lub brak efektów zatrudnieniowych PAI. 

Jedynie w przypadku województwa dolnośląskiego kilku uczestników PAI objęto ZDA. 

Najwyższe, przy generalnie niewielkiej skali, efekty zatrudnieniowe w postaci skierowania  

do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy, osiągnięto w województwie pomorskim. Pracę 

podjęło 20 bezrobotnych, tj. 8% objętych PAI w tym województwie. 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wdrożenie PAI miało na celu zintegrowanie wysiłków PUP i OPS, działających we współpracy 

z innymi partnerami, na rzecz przywracania najtrudniejszej grupy klientów PUP na rynek pracy. 

Działania realizowane w formule PAI, obejmujące prace społecznie użyteczne i różnego 
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rodzaju formy kształtujące aktywną postawę życiową, pozwalają na przywrócenie osobie 

bezrobotnej zdolności do podjęcia pracy.  

W trakcie obowiązywania nowowprowadzonych przepisów, na skutek inicjatywy poselskiej 

rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do realizacji działań z zakresu integracji 

społecznej w ramach PAI o podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Wprowadzając rozwiązanie do porządku prawnego przyjęto założenie, że wykonywanie prac 

społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

może stać się pierwszym etapem aktywizacji tych osób przed ewentualnym skierowaniem ich 

w dalszej perspektywie czasowej do innych form aktywizacji zawodowej. 

Specyfika PAI odnosząca się do samej konstrukcji tego Programu, jak również takich kwestii 

jak finansowanie działań czy kwalifikacja bezrobotnych, wymaga podjęcia współpracy  

z gminą. Bez nawiązania tej współpracy, przede wszystkim w obszarze inicjowania prac 

społecznie użytecznych, PAI nie może zostać uruchomione. 

Biorąc zatem pod uwagę z jednej strony skalę i efekty PAI, a także ocenę tego instrumentu 

dokonaną przez PUP i inne instytucje należy uznać, że zakładany cel został jedynie częściowo 

osiągnięty, a instrument wymaga korekt, które przede wszystkim odblokują możliwość 

inicjowania PAI poprzez eliminację bariery leżącej po stronie gminy, którą jest brak  

lub niewielka skala inicjowania prac społecznie użytecznych.  

Uwzględniając szereg zgłoszonych postulatów proponuje się następujące kierunki zmian: 

 zmianę w zakresie warunków dostępu do PAI, polegającą na rozszerzeniu grupy 

docelowej. Realizacja tej zmiany osiągnięta zostanie dzięki uniezależnieniu tej formy 

wsparcia od ustalonego dla osoby profilu pomocy. Proponuje się zatem, aby do PAI 

mogli być kierowani bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,  

w szczególności realizujący kontrakt socjalny, bez względu na ustalony dla nich przez 

PUP profil pomocy; 

 likwidację bariery utrudniającej inicjowanie PAI. Realizację tej zmiany można uzyskać 

poprzez rezygnację z obowiązku realizacji w ramach PAI prac społecznie użytecznych;  

 zmianę zakresu działań aktywizacyjnych dostępnych w ramach PAI. Proponuje się,  

aby działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były przez 
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PUP, w szczególności w ramach szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego, 

którego elementem są porady i szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 

prowadzone w formie zajęć warsztatowych. 

Rozszerzenie zakresu dostępnych w ramach PAI instrumentów rynku pracy, w tym 

uwzględniające finansowanie kosztów przejazdu i kosztów wyżywienia związanych  

z udziałem bezrobotnych w zajęciach z zakresu integracji społecznej; 

 wydłużenie okresu realizacji PAI poprzez określenie maksymalnego okresu jego 

realizacji nie przekraczającego 6 miesięcy. 
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I. 5.  Zlecanie działań aktywizacyjnych  

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

ZDA jest rozwiązaniem mającym charakter fakultatywny. Jego kluczowym atutem jest cel 

postawiony przed realizatorem (agencją zatrudnienia) – doprowadzenie do zatrudnienia,  

co oznacza szansę na zatrudnienie dla przynajmniej części bezrobotnych, z których większość 

nie miała zatrudnienia przez co najmniej rok, a czasem znacznie dłużej.  

Inicjatywa dotycząca ZDA pozostawiona została marszałkowi województwa i może być podjęta 

pod warunkiem uzyskania środków na ten cel w ramach planu finansowego FP lub rezerwy 

Ministra. Jednocześnie minister właściwy do spraw pracy decydując o przyznaniu środków 

kieruje się możliwościami finansowymi, a w ich ramach potrzebami regionu. Zainicjowanie 

ZDA powinno być poprzedzone analizą potrzeb lokalnego rynku pracy, prowadzącą  

do wyłonienia grupy długotrwale bezrobotnych do udziału w tej formie aktywizacji. Do agencji 

zatrudnienia kieruje się nie mniej niż 200 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych  

w jednym PUP.  

W okresie udziału bezrobotnego w działaniach świadczonych przez agencję zatrudnienia 

w ramach ZDA PUP nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa  

w Ustawie. 

Marszałek województwa w ramach środków FP może zlecić wykonanie działań 

aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy.  

Przed podjęciem przez marszałka decyzji w sprawie zlecenia działań aktywizacyjnych, WUP 

diagnozuje sytuację w poszczególnych powiatach i dokonuje wyboru powiatów,  

z zachowaniem preferencji w dostępie do ZDA tych, które osiągnęły na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego: 

- wskaźnik procentowego udziału pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta 

w całkowitym zatrudnieniu na poziomie niższym niż 5 p. p. poniżej średniego 

procentowego wskaźnika udziału pracowników uzyskanego we wszystkich PUP lub  

- wskaźnik liczby bezrobotnych przypadających na jednego pracownika PUP pełniącego 

funkcję doradcy klienta na poziomie wyższym niż 15% powyżej średniego wskaźnika 

liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich PUP. 
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WUP we współpracy z PUP uzgadnia zakres i warunki ZDA, obejmujące w szczególności grupy, 

liczbę i strukturę bezrobotnych oraz warunki i okres realizacji zleconych działań 

aktywizacyjnych. WUP przygotowuje i przeprowadza procedurę wyboru agencji zatrudnienia 

w trybie zamówień publicznych. Marszałek województwa zawiera 2 umowy: 

- umowę dwustronną z wyłonionym realizatorem. Umowa jest konsekwencją 

przeprowadzonej procedury zamówień publicznych oraz 

- umowę wielostronną o świadczenie działań aktywizacyjnych.  Umowa wynika z Ustawy  

i jest zawierana między wszystkimi podmiotami objętymi zlecaniem. Umowa ta określa 

m.in. liczbę uczestników (liczbę stanowisk aktywizacyjnych), warunki realizacji  

i finansowania działań aktywizacyjnych, sposób przekazywania informacji pomiędzy 

stronami, a także zakres odpowiedzialności wszystkich stron w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy. 

Wynagrodzenie brutto należne realizatorowi za jednego bezrobotnego nie może przekroczyć 

trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy  

o świadczenie działań aktywizacyjnych. 

Wynagrodzenie wypłacane jest maksymalnie w 4 częściach: 

- 20% wynagrodzenia brutto – za dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej bezrobotnego  

i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie przez 

bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, 

- 20% wynagrodzenia brutto – za doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia 

odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej trwającej przez okres co najmniej  

14 dni, 

- 30% wynagrodzenia brutto – za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy 

lub działalności gospodarczej podjętej w wyniku działań realizatora przez okres  

co najmniej 90 dni, 

- 30% wynagrodzenia brutto – za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy 

lub działalności gospodarczej podjętej w wyniku działań realizatora przez okres  

co najmniej 180 dni. 

Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do osiągnięcia dwóch wskaźników definiujących 

efektywność podejmowanych działań, związanych z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia:  
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- wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej, który określa stosunek liczby osób 

bezrobotnych, które podjęły odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą  

i utrzymały ją przez co najmniej 14 dni, do liczby wszystkich bezrobotnych, którzy  

na podstawie skierowania PUP zgłosili się do realizatora, 

- wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu, który oznacza stosunek liczby osób 

bezrobotnych, które po upływie 90 dni od dnia podjęcia odpowiedniej 

pracy/działalności gospodarczej nadal pozostają w zatrudnieniu, do liczby 

bezrobotnych skierowanych do zatrudnienia przez realizatora. 

Wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej określa skalę podjęć pracy. Wskaźnik utrzymania  

w zatrudnieniu pozwala określić jaki odsetek osób, które podjęły pracę, pozostawał na rynku 

pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy.  

 

B. Założone mierniki realizacji  

Na obecnym etapie realizacji umów o świadczenie działań aktywizacyjnych niemożliwe jest 

dokonanie pełnej oceny realizacji celu, niemniej jednak taka ocena w pewnym zakresie została 

dokonana. Ostateczna ocena I edycji ZDA będzie możliwa dopiero po zakończeniu realizacji 

wszystkich zawartych umów o świadczenie działań aktywizacyjnych, tj. na początku 2018 r. 

Do oceny funkcjonowania ZDA wykorzystane zostały m.in. informacje gromadzone w ramach 

statystyki publicznej, badanie ankietowe przeprowadzone przez MRPiPS, monitoring realizacji 

umów o świadczenie działań aktywizacyjnych oraz opinie zgłaszane przez PUP.  

Jedynymi wskaźnikami mogącymi  posłużyć obecnie do oceny realizacji celów są: 

1) liczba WUP i PUP realizujących ZDA 

Wszystkie WUP wdrożyły ZDA. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że pierwsza umowa  

o świadczenie działań aktywizacyjnych została zawarta w styczniu 2015 r. (woj. małopolskie), 

a ostania w marcu 2016 r. (woj. śląskie). ZDA w ramach I edycji zostało objętych 68 PUP. 

2) liczba osób objętych aktywizacją przez agencje zatrudnienia 

Zakładając przeciętny koszt aktywizacji bezrobotnego w kwocie maksymalnie 10 tys. zł – 

ogólna liczba aktywizowanych osób, zgodnie z założeniem, miała wynosić ok. 16 tys. rocznie. 

Liczba długotrwale bezrobotnych skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach ZDA 

wyniosła w 2015 r. 20 455 osób (przy zakładanej wartości – 14 237 osób). Różnica pomiędzy 
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założoną wartością wskaźnika dotyczącego odsetka długotrwale bezrobotnych objętych 

aktywizacją przez agencje zatrudnienia do ogólnej liczby bezrobotnych (3,3%) oraz rzeczywistą 

wartością tego wskaźnika za 2015 r. (1,3%) wynika z okresu realizacji umów. Zgodnie  

z monitoringiem ZDA na koniec I kwartału 2016 r. liczba długotrwale bezrobotnych 

skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach ZDA wyniosła  22 988 osób. 

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Ustawa do momentu wejścia w życie nowelizacji nie zawierała instrumentu dotyczącego 

zlecania działań aktywizacyjnych przez marszałków województw. Konieczność objęcia 

bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy skuteczną pomocą spowodowała,  

że grupą docelową, dla której zaprojektowano ten instrument, stanowią osoby, które  

z różnych powodów są zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i takie, które z własnego 

wyboru nie są zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. Założono 

przy tym, że proponowane zmiany przyniosą szereg korzyści społecznych. Bezrobotnym 

ułatwią powrót do zatrudnienia, a co za tym idzie korzystanie w pełni z praw społecznych,  

a jednocześnie silniej zaangażują partnerów społecznych w realizację lokalnych polityk rynku 

pracy. 

Wprowadzenie tego instrumentu miało na celu nie tylko zwiększenie efektywności aktywnych 

polityk rynku pracy, ale także wsparcie urzędów pracy w działaniach na rzecz poprawy sytuacji 

osób bezrobotnych. ZDA umożliwiające dostęp długotrwale bezrobotnych do działań 

aktywizacyjnych świadczonych przez podmioty zewnętrzne pozwoliło na większą koncentrację 

działań adresowanych do bezrobotnych pozostających pod opieką PUP.  

Na podstawie prowadzonego przez MRPiPS monitoringu realizacji umów o świadczenie 

działań aktywizacyjnych stwierdzić należy znaczne rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi,  

a osiąganymi efektami mierzonymi odsetkiem osób skierowanych do agencji zatrudnienia, 

które podjęły i utrzymują zatrudnienie, w odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych 

wynikającej z zawartych w województwach umów. Pierwsze wnioski pokazują, że model 

finansowania nie motywuje agencji zatrudnienia do oferowania zatrudnienia trwającego 

dłużej niż 14 dni.  
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badanie ankietowe  

MRPiPS na przełomie kwietnia i maja 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe wśród WUP 

i PUP realizujących ZDA. Ankietę skierowano do 16 WUP oraz 68 PUP objętych I edycją ZDA.  

W badaniu udział wzięły wszystkie WUP i 63 PUP. Zwrot ankiet uzyskano na poziomie 94%.  

Zdecydowana większość urzędów pracy (66% udzielonych odpowiedzi) opowiedziała się  

za pozostawieniem ZDA, wskazując jednocześnie – o czym w dalszej części opracowania – 

na potrzebę wprowadzenia korekt w przepisach. Za pozostawieniem ZDA opowiedziało się  

15 z 16 WUP i 37 z 63 PUP realizujących ZDA. 

W opinii 34% urzędów pracy objętych badaniem, ZDA nie powinno funkcjonować w porządku 

prawnym. W uzasadnieniu odpowiedzi za wycofaniem ZDA z przepisów urzędy pracy 

najczęściej wskazywały na nieefektywność tego instrumentu i słabą jakość ofert pracy (łącznie 

70% udzielonych odpowiedzi). 

Wskazać należy, że negatywne stanowisko zaprezentował tylko jeden WUP i 26 z 63 PUP 

realizujących ZDA. Zwrócono także uwagę na dodatkowe obciążenie urzędów pracy (19% 

udzielonych odpowiedzi). Wyrażono także opinię, że ZDA jest formą aktywizacji 

nieodpowiednią do potrzeb bezrobotnych.  

Zdecydowana większość badanych urzędów pracy wyraziła pogląd, że należy dokonać korekty 

przepisów w zakresie grupy bezrobotnych, którą PUP mogą kierować do realizatora. Za zmianą 

przepisów opowiedziało się 29 PUP i 13 WUP. Jednocześnie, jeżeli chodzi o wskazanie 

adresatów tej formy wsparcia, zdania urzędów pracy były podzielone. Najwięcej głosów 

opowiedziało się za kierowaniem do ZDA: 

- długotrwale bezrobotnych bez względu na ustalony dla nich profil pomocy  

(45% udzielonych odpowiedzi) – pogląd ten prezentuje 8 z 13 WUP i 11 z 29 PUP 

udzielających odpowiedzi na to pytanie, 

- wszystkich bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy III (33% udzielonych 

odpowiedzi). Należy jednocześnie podkreślić, że jest to pogląd prezentowany jedynie 

przez PUP, takiej odpowiedzi udzieliło 14 z 29 PUP udzielających odpowiedzi na to 

pytanie, 
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- bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 Ustawy) bez względu na 

ustalony profil pomocy  – grupę tę wskazało 6 z 13 WUP. Jedynie 3 na 29 PUP było 

tego samego zdania. 

Opinie urzędów pracy co do ustalonego na poziomie Ustawy limitu bezrobotnych kierowanych 

do realizatora z jednego PUP również były podzielone. Przeważały jednak głosy za zmianą 

przepisów w tym zakresie. Spośród urzędów opowiadających się za zmianami 96% uważa,  

że limit należy ustalić na poziomie niższym od wynikającego z obowiązujących aktualnie 

przepisów. Najczęściej proponowano, aby został on ustalony na poziomie 100 osób z jednego 

PUP.   

Kolejna poruszana w ankiecie kwestia dotyczyła kryteriów wyboru powiatów do ZDA. W opinii 

urzędów pracy o wyborze powiatów do ZDA powinny decydować kryteria ustalone  

na poziomie Ustawy (63% udzielonych odpowiedzi). Za tym rozwiązaniem częściej opowiadały 

się PUP. Wśród przeważającej części WUP dominuje pogląd, że o wyborze powiatów powinny 

decydować kryteria ustalone przez marszałka województwa. 

W opinii urzędów pracy o wyborze powiatu do ZDA powinny przede wszystkim decydować: 

stopa bezrobocia (73% udzielonych odpowiedzi), wskaźnik liczby bezrobotnych 

przypadających na jednego pracownika PUP pełniącego funkcję doradcy klienta, o którym 

mowa w art. 66e ust. 2 Ustawy (58% udzielonych odpowiedzi) oraz wysoki udział grup 

bezrobotnych kierowanych do ZDA w ogólnej liczbie bezrobotnych (39% udzielonych 

odpowiedzi). 

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, co znajduje także potwierdzenie  

w odpowiedziach udzielonych przez WUP, doprecyzowania na potrzeby ZDA wymaga pojęcie 

odpowiednia praca. Przede wszystkim należy określić, jaki powinien być minimalny poziom 

wynagrodzenia wynikający z przedstawionej bezrobotnemu oferty pracy, a także dookreślić 

sytuacje/okoliczności, które pomimo spełnienia definicji odpowiedniej pracy nie będą 

uprawniały do wypłaty wynagrodzenia realizatorowi (np. wyłączenie pracy tymczasowej, 

wyłączenie pracy u realizatora). 

Kolejna kwestia, o którą spytano WUP, dotyczyła ciągłości okresu zatrudnienia. Większość 

WUP negatywnie odniosła się do kwestii limitowania przerw w zatrudnieniu, które są 

dopuszczalne dla zachowania ciągłości okresu pozostawania w zatrudnieniu uprawniającego 
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do wypłaty wynagrodzenia i ustalania poziomu wskaźników (73% odpowiedzi za brakiem 

limitu). Natomiast opinie co do dopuszczalnej długości przerw między kolejnymi okresami 

zatrudnienia były podzielone. Minimalnie przeważała opcja dopuszczająca uznanie 30-dniowej 

przerwy w zatrudnieniu dla zachowania jego ciągłości. 

Respondentów zapytano także o inne warunki, które pod potrzeby ZDA należałoby 

doprecyzować w zakresie odpowiedniej pracy. Zdecydowana większość WUP (11 z 14) 

przedstawiła w tym zakresie swoje stanowiska.  

W badaniu zapytano także o pożądany kierunek zmian w zakresie modelu finansowania ZDA.  

Zdaniem WUP model płatności powinien bazować na 4 transzach wynagrodzenia – w tej 

kwestii urzędy pracy udzielające odpowiedź były jednomyślne. Proponowany model płatności  

pod względem zakresu warunków za jakie należna jest dana część wynagrodzenia zbliżony jest 

do modelu aktualnie obowiązującego. Różnica dotyczy II transzy wynagrodzenia, która 

zdaniem większości WUP (87% udzielonych odpowiedzi) powinna być należna  

za doprowadzenie do zatrudnienia trwającego 30 dni.  W opinii urzędów pracy należy dokonać 

zmiany w poziomie wartości poszczególnych transz wynagrodzenia w taki sposób, aby położyć 

większy nacisk na efekt dłuższego utrzymania w zatrudnieniu.  

W badaniu wskazano na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących 

wskaźników. Opinie co do kształtu wskaźników są wśród WUP podzielone. Niewątpliwie 

dominuje kwestia wydłużenia okresu zatrudnienia we wskaźniku skuteczności 

zatrudnieniowej. Pojawiły się także propozycje powiązania definicji wskaźników z wypłatą 

odpowiednich transz wynagrodzenia.  

Zdecydowana większość WUP wyraziła pogląd o braku potrzeby korekty przepisów w zakresie 

mechanizmu ustalania zwrotu środków przez realizatora, w przypadku gdy ten nie osiągnie 

wymaganego poziomu wskaźników skuteczności zatrudnieniowej i utrzymania w zatrudnieniu. 

Podsumowując wyniki badania należy stwierdzić, że w opinii zdecydowanej większości 

urzędów pracy ZDA powinno pozostać w porządku prawnym, jednak niektóre przepisy 

wymagają zmian. W opinii urzędów pracy zmiany powinny dotyczyć:  

- doprecyzowania definicji odpowiedniej pracy na potrzeby ZDA,  

- rozszerzenia kryteriów wyboru PUP do ZDA, 

- rozszerzenia grupy docelowej, 
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- zmniejszenia limitu osób bezrobotnych kierowanych do realizatora z jednego PUP, 

- korekty modelu finansowania, z położeniem akcentu na efekt utrzymania w zatrudnieniu, 

- doprecyzowania definicji wskaźników, 

- zniesienia obowiązku każdorazowego ustalania profilu pomocy oraz IPD dla uczestników 

ZDA rejestrujących się w PUP po utracie zatrudnienia, przez cały okres realizacji umowy  

o świadczenie działań aktywizacyjnych.  

raport Fundacji IDEA Rozwoju 

Przedmiotem oceny skutków regulacji ex-post, jakiej dokonano w ramach badania Fundacji 

IDEA Rozwoju, miały być wybrane aspekty nowelizacji Ustawy, w związku z tym zakres badania 

ograniczony został do: 

- mechanizmów zwiększania efektywności działania urzędów pracy (wprowadzanie 

mechanizmów wynagradzania za efekty, zlecanie usług aktywizacyjnych na zewnątrz), 

- nowych sposobów obsługi osób bezrobotnych poprzez lepsze dostosowanie usług 

urzędów pracy do ich potrzeb (profilowanie pomocy, wprowadzenie funkcji doradcy 

klienta, zlecanie usług aktywizacyjnych na zewnątrz).16  

Szanując odmienne zdanie autorów raportu MRPiPS prezentuje pogląd, że w przypadku ZDA 

nie dokonana została ocena skutków regulacji ex-post. Materia przedstawiona w raporcie jest 

swojego rodzaju dyskusją na temat ZDA, bazującą w dużej części na doświadczeniach projektu 

pilotażowego realizowanego w województwie małopolskim, który testował model ZDA oparty 

na innych założeniach. Dodatkowo zauważyć należy, że raport ewaluacyjny tego projektu nie 

zawiera analizy kosztowej testowanego modelu. MRPiPS takiej analizy również nie posiada, 

dlatego brak jest uzasadnienia dla jednoznacznego formułowania wniosków.  

Zdaniem MRPiPS wiele opinii i uwag przedstawionych w raporcie nie ma związku z oceną 

nowelizacji Ustawy, a w konsekwencji wskazane w podrozdziale 5.3.12 wnioski  

                                                           
16 Raport końcowy Ocena skutków regulacji wybranych aspektów wdrażania Ustawy z dnia 14 marca  
2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,  
rozdział 6.2.4 Podmiotowość bezrobotnego w procesie oraz rozdział 6.2.5 wnioski i rekomendacje, Fundacja IDEA 
Rozwoju, str. 5. 
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i rekomendacje w zdecydowanej większości nie odnoszą się do regulacji, która powinna zostać 

oceniona i nie pokazują kierunku pożądanych zmian przepisów.  

Jednocześnie należy przypomnieć, że specyfika ZDA uniemożliwia na obecnym etapie rzetelną 

ocenę tego instrumentu, szczególnie w zakresie jego efektywności. Ta kwestia z jednej strony 

została dostrzeżona w raporcie, co znalazło odzwierciedlenie w stwierdzeniu, że jest zbyt 

wcześnie na formułowanie zdecydowanych wniosków. Jednocześnie podjęto się dyskusji  

na temat ZDA m.in. w odniesieniu do projektów pilotażowych testujących odmiennie 

zdefiniowane modele zlecania. Wydaje się jednocześnie, że autorzy raportu postrzegają ZDA 

w kategoriach projektowych, co skutkować może wyciąganiem błędnych wniosków,  

gdyż specyfika projektu – dająca więcej swobody w jego realizacji – zdecydowanie różni się  

od realizacji instrumentu zdefiniowanego na poziomie przepisów prawa.  

Jedną z kwestii poruszonych w raporcie, która wydaje się istotna z uwagi na ewentualną 

korektę przepisów, jest podejmowanie działalności gospodarczej w ramach ZDA. Jak wskazują 

autorzy „realizatorom może się opłacać namawianie uczestników do zakładania fikcyjnych 

działalności gospodarczych i opłacanie przez trzy miesiące obniżonych składek  

na ubezpieczenie społeczne”.17 

W ocenie Ministerstwa należy pochylić się nad sygnalizowaną kwestią. Odpowiedzi wymaga 

pytanie czy rolą agencji zatrudnienia w ramach ZDA jest wspieranie bezrobotnych  

w podejmowaniu działalności gospodarczej. W opinii MRPIPS jest to sygnał, który wymaga 

dokładnej analizy. Profil działalności prowadzonej przez agencje zatrudnienia i zakres usług 

świadczonych przez te podmioty służy przede wszystkim lokowaniu osób w zatrudnieniu. 

Biorąc pod uwagę efekty monitoringu ZDA należy zwrócić uwagę na niewielką skalę podjęć 

działalności gospodarczej. Ministerstwo nie posiada ostatecznych danych, które pozwoliłyby 

przesądzić czy podjęcie działalności gospodarczej w ramach ZDA będzie miało charakter 

długofalowy i bezrobotni podejmujący samozatrudnienie dokonali wyboru w sposób 

świadomy, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów przemawiających za taką formą 

aktywności zawodowej. Czy też w perspektywie czasu, po zakończeniu realizacji umów okaże 

się, że podjęte w ramach ZDA działalności gospodarcze zostaną zawieszone lub zlikwidowane. 

                                                           
17 Tamże, rozdział 6.3.2 Osiągane efekty zatrudnieniowe. 
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Konieczne wydaje się zweryfikowanie po upływie określonego okresu (3, 6 lub 12 miesięcy  

po zakończeniu realizacji umów) czy podmioty te nadal będą funkcjonować na rynku.  

W raporcie podniesiona została także kwestia braku możliwości korzystania przez uczestników 

ZDA z innych instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez PUP.18 

Odnosząc się do powyższego stwierdzenia należy wskazać, że przyczyną takiego stanu rzeczy 

jest racjonalność wykorzystania środków publicznych. Jeśli osoba bezrobotna zostaje 

skierowana do realizatora, który ma obowiązek podejmować wobec tej osoby działania 

aktywizacyjne w celu ulokowania jej w zatrudnieniu i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, 

brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia mechanizmu, którego konsekwencją będzie 

podwójne finansowanie aktywizacji zawodowej. 

Kolejna kwestia podniesiona w raporcie dotyczy modelu finansowania realizacji ZDA. W opinii 

urzędów pracy biorących udział w badaniu, mechanizm finansowania powinien być  

w przyszłości doskonalony, szczególnie pod kątem: 

- uwzględnienia w wynagrodzeniu wykonawcy poziomu wynagrodzenia uzyskiwanego 

przez uczestnika projektu, 

- różnicowanie oczekiwanych efektów w zależności od: 

• sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

• grup docelowej.19 

Wskazany model finansowy jest rozwiązaniem ciekawym, aczkolwiek trudnym  

do opracowania transparentnego mechanizmu wyliczania wynagrodzenia należnego agencji 

zatrudnienia. Dotychczasowe doświadczenia i opinie formułowane przede wszystkim przez 

urzędy pracy, uzasadniają potrzebę korekty modelu płatności idącą w stronę położenia 

większego nacisku na utrzymanie zatrudnienia w dłuższej perspektywie czasu. 

Autorzy raportu wskazują, że niezbędne jest dokonanie analizy finansowej całego 

przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kosztów jego obsługi po stronie urzędów pracy. Koszty 

transakcyjne są, zdaniem autorów, szczególnie mocno odczuwane na poziomie PUP i znacznie 

osłabiają opłacalność przedsięwzięcia. Wskazuje się także, że powszechne jest wskazywanie 

                                                           
18 Tamże, rozdział 6.3.7 Działania aktywizacyjne. 
19 Tamże, rozdział 6.3.9 System finansowania. 



str. 59 

 

przez PUP na duży nakład pracy związany z obsługą kontraktów i wykonywaniem działań 

administracyjnych w stosunku do bezrobotnych. 

Koszty transakcyjne, szczególnie po stronie PUP, wydają się w niewielkim stopniu 

uwzględnione w dotychczasowym myśleniu o analizowanym rozwiązaniu. Wydaje się jednak, 

że jest to kategoria kosztów, która koniecznie powinna być wzięta pod uwagę przy planowaniu 

kolejnych przetargów. Wskazane jest również poszukiwanie metod na obniżenie tego typu 

kosztów.20 

Podzielając pogląd prezentowany w raporcie, Ministerstwo uważa za konieczne dokonanie 

analizy finansowej całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kosztów jego obsługi po stronie 

urzędów pracy po zakończeniu realizacji umów z realizatorami. Element tej oceny stanowić 

będą informacje na temat zakresu i efektywności ZDA oraz jego wpływu na regionalne i lokalne 

rynki pracy, do których przesłania zobowiązani są marszałkowie województw po zakończeniu 

realizacji umów o świadczenie działań aktywizacyjnych. 

Na obecnym etapie realizacji ZDA nie można jeszcze formułować jednoznacznych wniosków, 

z uwagi na nie przeprowadzone jeszcze analizy finansowe, których elementem powinna być 

analiza kosztów organizacyjno-finansowych, jakie w związku z realizacją ZDA ponoszą urzędy 

pracy.  

Efekty zatrudnieniowe, zróżnicowane w poszczególnych województwach, generalnie nie są 

zadowalające. Za oczekiwaniami definiowanymi przez realizatorów nie idzie w parze jakość  

działań przez nich podejmowanych, co potwierdzają przeprowadzone badania. Jednakże na 

ostateczną oceną należy poczekać do czasu zakończenia oceny przez poszczególne 

województwa. 

W raporcie wskazano na następujące kierunki zmian: 

- Zmiana wizerunku zlecania działań aktywizacyjnych i zmiana nastawienia 

pracowników PUP do tego instrumentu  

- Modyfikacja zasad rekrutacji do programu   

- Wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań wobec realizatora  

- Wprowadzanie większych i dłuższych kontraktów  

                                                           
20 Tamże, rozdział 6.3.10 Koszty transakcyjne.  
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- Wskazane jest uruchomienie oddzielnych kontraktów (lub linii projektowych) 

kierowanych do osób w szczególnie trudnej sytuacji  

- Należy zastanowić się nad przeniesieniem głównych kontraktów na poziom krajowy   

- Modyfikacja modelu finansowego  

- Doskonalenie definicji efektu zatrudnieniowego  

- Mierzenie efektu netto.21 

Większość wniosków prezentowanych przez autorów raportu nie dotyczy oceny nowelizacji 

Ustawy lecz praktyki stosowania przepisów nią wprowadzonych – z wyjątkiem propozycji 

zmiany modelu finansowania ZDA. Niemniej jednak opinie zebrane w ramach badania 

stanowią cenne źródło informacji.   

Odnosząc się do postulatu dotyczącego efektywności netto, w opinii Ministerstwa brak jest 

możliwości jego spełnienia ze względów metodologicznych. Dla celów określenia efektywności 

zatrudnieniowej netto należy wyłonić dwie grupy: pierwszą złożoną z osób poddanych 

interwencji (udział w programie/objęcie instrumentem rynku pracy) i grupę kontrolną. Jeśli 

grupa poddana interwencji i grupa kontrolna różnią się między sobą, nawet w niewielkim 

stopniu, powstaje efekt selekcji, który powoduje fałszowanie oceny rzeczywistego wpływu 

programu.  

inne badania, analizy, opinie i oceny 

MONITORING ZDA PROWADZONY PRZEZ MRPiPS 

W ramach monitoringu nowelizacji Ustawy realizowany jest monitoring w zakresie ZDA, 

dotyczący kluczowych parametrów realizowanych umów o świadczenie działań 

aktywizacyjnych, w tym wartości wskaźnika zatrudnienia i wskaźnika utrzymania  

w zatrudnieniu.  

Dane gromadzone są w oparciu o sformalizowany wzór raportu, który przekazywany jest przez 

poszczególne województwa w okresach kwartalnych. Z danych gromadzonych w ramach 

monitoringu wynika, że w latach 2014-2015 skali kraju podpisano 15 umów o świadczenie 

                                                           
21 Tamże, rozdział 6.3.12 Wnioski i Rekomendacje. 
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działań aktywizacyjnych. Umowa w województwie śląskim podpisana została w 2016 r., stąd 

przedstawione poniżej informacje nie uwzględniają tego województwa. 

 

Realizatorzy wyłonieni w poszczególnych województwach oraz PUP objęte ZDA 
 – stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo 
Realizator działań aktywizacyjnych  
w województwie 

Liczba 
pup 

Nazwa PUP 

1 Dolnośląskie 
Dolnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. - Szczawno-Zdrój 

4 

Lubin 
Wołów 
Ząbkowice Śląskie 
Zgorzelec 

2 Kujawsko-pomorskie 

K. Książek Enterprise Investment 
Zarządzanie Ryzykiem i K. Kamińska 
Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka 
- Wrocław 

5 

Aleksandrów Kujawski 
Grudziądz 
Inowrocław 
Lipno 
Włocławek 

3 Lubelskie 
Instytut Badawczo - Szkoleniowy 
Sp. z o.o. - Olsztyn 

4 

Biała Podlaska 
Kraśnik 
Lubartów 
Łuków 

4 Lubuskie 
Enterprise Investment Zarządzanie 
Ryzykiem Katarzyna Książek  
- Wrocław 

3 
Żagań 
Międzyrzecz 
Strzelce Krajeńskie 

5 Łódzkie 
Industry Personnel Services  
Sp. z o.o. - Wrocław 

4 

Łódź 
Pabianice 
Radomsko 
Zgierz 

6 Małopolskie 
Konsorcjum firm:  Ingeus sp. z o.o. oraz 
Ingeus SAS - Warszawa 

4 

Kraków GUP 
Kraków PUP 
Bochnia 
Nowy Targ 

7 Mazowieckie 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
- Warszawie 

4 

Ostrołęka 
Szydłowiec 
Wołomin 
UP m.st. Warszawy 

8 Opolskie 
Instytut Badawczo-Szkoleniowy  
Sp. z o.o. - Olsztyn 

3 
Brzeg 
Namysłów 
Głubczyce 

9 Podkarpackie 

Konsorcjum: Stowarzyszenie B-4 (Lider 
Konsorcjum); Towarzystwo ALTUM, 
Programy Społeczno-Gospodarcze 
(Partner Konsorcjum) 

4 

Przemyśl 
Łańcut 
Nisko 
Sanok 

10 Podlaskie 
Instytut Badawczo-Szkoleniowy  
Sp. z o.o. - Olsztyn 

4 

Białystok 
Grajewo 
Łomża 
Kolno 

11 Pomorskie 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. - Słupsk 

4 
Chojnice 
Człuchów 
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Sztum 
Słupsk 

12 Śląskie Nie podpisano umowy 8 

Bielsko-Biała 
Chorzów 
Częstochowa 
Gliwice 
Katowice 
Mysłowice 
Siemianowice Śląskie 
Zabrze 

13 Świętokrzyskie 
Industry Personnel Services  
Sp. z o.o. - Wrocław 

3 
Sandomierz 
Staszów 
Włoszczowa 

14 Warmińsko-mazurskie 
Instytut Badawczo- Szkoleniowy  
Sp. z o.o. - Olsztyn 

4 

Bartoszyce 
Elbląg 
Ełk 
Ostróda 

15 Wielkopolskie 
Katarzyna Książek Enterprise Investment 
Zarządzanie Ryzykiem - Wrocław 

5 

Czarnków 
Kalisz 
Poznań 
Słupca 
Wągrowiec 

16 Zachodniopomorskie 
Katarzyna Książek Enterprise Investment 
Zarządzanie Ryzykiem - Wrocław 

5 

Białogard 
Drawsko Pomorskie 
Koszalin 
Szczecin 
Świdwin 
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Okres realizacji umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych wg województw  
– stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo Data zawarcia umowy 
Data zakończenia 

umowy 

Długość działań 
aktywizacyjnych  
(w miesiącach) 

1 Dolnośląskie 26.02.2015 31.12.2016 13-15* 

2 Kujawsko-pomorskie 5.03.2015 30.11.2016 12 

3 Lubelskie 26.03.2015 30.11.2016 15 

4 Lubuskie 31.07.2015 19.07.2017 15 

5 Łódzkie 05.05.2015 05.05.2017 15 

6 Małopolskie 27.01.2015 30.11.2016 14 

7 Mazowieckie 15.03.2015 5.12.2016 12 

8 Opolskie 9.04.2015 31.12.2016 12 

9 Podkarpackie 12.03.2015 11.03.2017 15 

10 Podlaskie 18.03.2015 18.03.2017 15 

11 Pomorskie 16.03.2015 30.11.2016 12 

12 Śląskie WUP nie podpisał umowy 

13 Świętokrzyskie 24.03.2015 30.11.2016 13 

14 
Warmińsko-
mazurskie 

9.02.2015 31.12.2016 15 

15 Wielkopolskie 7.05.2015 28.04.2017 19 

16 Zachodniopomorskie 29.12.2015 29.12.2017 15 

*) okres uzależniony od uruchomienia przez realizatora poszczególnych punktów obsługi 

 

Na okres realizacji umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych, o której mowa w art. 66d 

ust. 2 Ustawy, składają się następujące etapy: 

- okres przygotowania i uruchomienia przez realizatora punktu obsługi – wynoszący  

1-2 miesiące, 

- okres realizacji działań aktywizacyjnych – 12-15 miesięcy,  
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- okres rozliczenia działań aktywizacyjnych wynikający z art. 66h ust. 3 i 4 Ustawy 

dotyczących ustalenia wskaźników oraz art. 66i ust. 4 Ustawy dotyczącego spełnienia 

warunku do wypłaty wynagrodzenia – 6 miesięcy,  

- okres rozliczenia umowy – miesiąc. 

 

Liczba osób skierowanych do realizatora w ramach rekrutacji podstawowej i rekrutacji 

uzupełniającej wg województw – stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo 

Liczba osób 
skierowanych  

do realizatora w ramach 
rekrutacji podstawowej 

(liczba stanowisk 
aktywizacyjnych) 

Liczba osób 
skierowanych  

do realizatora w ramach 
rekrutacji uzupełniającej 

Ogółem osoby 
skierowane  

do realizatora 

1 Dolnośląskie 1 510 191 1 701 

2 Kujawsko-pomorskie 1 200 417 1 617 

3 Lubelskie 1 000 143 1 143 

4 Lubuskie 600 18 618 

5 Łódzkie 1 500 200 1 700 

6 Małopolskie 1 000 774 1 774 

7 Mazowieckie 1 200 103 1 303 

8 Opolskie 600 49 649 

9 Podkarpackie 1 500 485 1 985 

10 Podlaskie 818 156 974 

11 Pomorskie 1 000 200 1 200 

12 Śląskie 2 200  * 0 2 200   * 

13 Świętokrzyskie 800 525 1 325 

14 Warmińsko-mazurskie 1 000 102 1 102 

15 Wielkopolskie 1 500 364 1 864 

16 Zachodniopomorskie 1 500 0 1 500 

Polska 18 928 3 727 22 655 

*) liczba osób zaplanowana do skierowania w ramach umowy; WUP Katowice nie zawarł jeszcze umowy o świadczenie 

działań aktywizacyjnych 

 

PUP skierowały do realizatora w ramach rekrutacji podstawowej (liczba osób wynika z umowy 

o świadczenie działań aktywizacyjnych) oraz rekrutacji uzupełniającej łącznie 22 655 osób,  

z tego w ramach rekrutacji podstawowej 18 928 osób (ok. 84%) i w ramach rekrutacji 

uzupełniającej 3 727 osób (ok. 16%). 
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Liczba osób, które uzyskały odpowiednią pracę lub podjęły działalność gospodarczą  

w ramach ZDA wg województw – stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo 

Liczba osób, które uzyskały odpowiednią pracę lub 
podjęły działalność gospodarczą 

ogółem 

w tym 

zatrudnione na 
umowę o pracę 

zatrudnione na 
umowę inną niż 
umowa o pracę 

(np. cywilno-
prawna) 

podjęli działalność 
gospodarczą 

1 Dolnośląskie 244 151 88 5 

2 Kujawsko-pomorskie 184 87 94 3 

3 Lubelskie 191 137 49 5 

4 Lubuskie 16 13 2 1 

5 Łódzkie 122 81 37 4 

6 Małopolskie 430 223 187 20 

7 Mazowieckie 208 91 101 16 

8 Opolskie 65 34 27 4 

9 Podkarpackie 276 111 161 4 

10 Podlaskie 72 54 16 2 

11 Pomorskie 486 201 267 18 

12 Śląskie WUP nie podpisał umowy 

13 Świętokrzyskie 136 73 60 3 

14 Warmińsko-mazurskie 13 11 2 0 

15 Wielkopolskie 134 76 55 3 

16 Zachodniopomorskie 0 0 0 0 

Polska 2 577 1 343 1 146 88 

 

W wyniku dotychczas zrealizowanych działań w skali kraju 2 577 osoby podjęły odpowiednią 

pracę lub rozpoczęły działalność gospodarczą. Biorąc po uwagę podstawę podjęcia pracy 

wskazać należy na nieznaczną przewagę podjęć pracy w ramach stosunków pracy (52%) nad 

umowami cywilno-prawnymi (44%). Działalność gospodarczą podjęło ok. 4% uczestników ZDA. 

Spośród zawartych umów o pracę dominują umowy na czas określony i w niepełnym wymiarze 

czasy pracy. Pod względem poziomu wynagrodzenia, w większości przypadków osoby 

otrzymywały wynagrodzenie na poziomie równym co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu 

za pracę. Podobnie w przypadku umów cywilno-prawnych – osoby wykonujące pracę na tej 

podstawie w przeważającej części uzyskiwały przychód w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 
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Poniższe zestawienia odzwierciedlają sytuację w zakresie jakości ofert pracy 

wykorzystywanych przez realizatorów w procesie lokowania osób długotrwale bezrobotnych 

na rynku pracy. 

 

Struktura zatrudnienia według rodzaju umowy – umowy o pracę  
– stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo 

Liczna osób zatrudnionych 
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1 Dolnośląskie 151 13 143 8 131 20 146 5 

2 Kujawsko-pomorskie 87 20 85 2 67 20 73 14 

3 Lubelskie 137 2 131 6 97 40 119 18 

4 Lubuskie 13 2 13 0 9 4 9 4 

5 Łódzkie 81 6 74 1 64 17 64 17 

6 Małopolskie 223 18 194 29 150 73 184 39 

7 Mazowieckie 91 brak danych 83 8 83 8 

8 Opolskie 34 5 32 2 30 4 34 0 

9 Podkarpackie 111 8 110 1 111 1 111 0 

10 Podlaskie 54 0 53 1 49 5 49 5 

11 Pomorskie 201 11 188 2 172 29 194 7 

12 Śląskie WUP nie podpisał umowy 

13 Świętokrzyskie 73 0 70 3 73 0 63 0 

14 Warmińsko-mazurskie 11  11 0 10 1 11 0 

15 Wielkopolskie 76 17 67 9 69 7 69 7 

16 Zachodniopomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 1 343 102 1 171 64 1 115 229 1 219 124 
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Struktura zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych  

– stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo 

Liczna osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną 

ogółem 
w zakresie 

pracy 
tymczasowej 

z wynagrodzeniem 
równym co najmniej 

minimalnemu 
wynagrodzeniu za 

pracę 

z wynagrodzeniem 
niższym niż 
minimalne 

wynagrodzenie za 
pracę 

1 Dolnośląskie 88 0 39 49 

2 Kujawsko-pomorskie 94 13 49 45 

3 Lubelskie 49 0 49 0 

4 Lubuskie 2 0 2 0 

5 Łódzkie 37 0 32 5 

6 Małopolskie 187 1 48 139 

7 Mazowieckie 101 brak danych 88 13 

8 Opolskie 27 0 27 0 

9 Podkarpackie 161 0 161 0 

10 Podlaskie 16 0 16 0 

11 Pomorskie 267 0 262 5 

12 Śląskie WUP nie podpisał umowy 

13 Świętokrzyskie 60 0 60 0 

14 Warmińsko-mazurskie 2 0 2 0 

15 Wielkopolskie 55 5 39 16 

16 Zachodniopomorskie 0 0 0 0 

RAZEM 1 146 19 874 272 

 

Efekt zatrudnieniowy ZDA – stan na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Lp. Województwo 

Liczna osób zatrudnionych, w tym: 
liczba osób prowadzących 
działalność gospodarczą 

ogółem 

na podstawie 
umowy o pracę 

na podstawie 
umów cywilno-

prawnych 

przez okres trwający co najmniej: 

90 dni 180 dni 90 dni 180 dni ogółem 90 dni 180 dni 

1 Dolnośląskie 244 33 2 9 1 5 0 0 

2 Kujawsko-pomorskie 184 27 0 13 0 3 3 1 

3 Lubelskie 191 66 16 15 1 5 3 1 

4 Lubuskie 16 0 0 0 0 1 0 0 

5 Łódzkie 122 10 0 1 0 4 2 0 

6 Małopolskie 430 148 41 83 25 20 19 8 

7 Mazowieckie 208 21 0 11 0 16 10 6 

8 Opolskie 65 14 1 6 0 4 2 0 

9 Podkarpackie 276 44 0 7 0 4 2 0 
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10 Podlaskie 72 21 1 1 0 2 0 0 

11 Pomorskie 486 144 65 70 8 18 7 0 

12 Śląskie WUP nie podpisał umowy 

13 Świętokrzyskie 136 37 3 11 0 3 0 0 

14 Warmińsko-mazurskie 13 0 0 0 0 0 0 0 

15 Wielkopolskie 134 29 0 7 0 3 0 0 

16 Zachodniopomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 2577 594 129 234 35 88 48 16 

 

Pełna informacja na temat zakresu i efektywności I edycji ZDA oraz jego wpływu na regionalne 

i powiatowe rynki pracy opracowana zostanie po zakończeniu realizacji umów o świadczenie 

działań aktywizacyjnych we wszystkich województwach. Szczegółowy przegląd ZDA nastąpi 

najprawdopodobniej na początku 2018 r. 

Na obecnym etapie na podstawie zebranych danych trudno jest jednoznacznie ocenić jakość 

usług oferowanych przez agencje zatrudnienia, aczkolwiek jak wielokrotnie wskazywano 

efekty nie są zadawalające. Dla pełnego przeglądu ZDA należałoby, obok poglądów jakie 

prezentują strony umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych, uzyskać opinię klientów 

urzędów pracy, których skierowano do tej formy.   

 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

Główne uwagi dotyczyły w szczególności: 

 doprecyzowania definicji odpowiedniej pracy na potrzeby ZDA;  

 zmiany modelu finansowania agencji zatrudnienia, z położeniem akcentu na efekt 

utrzymania w zatrudnieniu; 

 zwiększenia sankcji za nieosiągnięcie poziomu wskaźników; 

 doprecyzowania definicji wskaźników; 

 zniesienia obowiązku ustalania profilu pomocy oraz IPD dla bezrobotnego będącego 

uczestnikiem ZDA podczas każdorazowego zgłaszania się do PUP w okresie realizacji 

umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych.  
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dane statystyczne 

Zestawienia prezentowane niżej zawierają dane gromadzone w ramach statystyki publicznej.22  

Niezależnie od statystyki publicznej MRPiPS prowadzi monitoring ZDA, różniący się zakresem 

gromadzonych informacji.   

 

UCZESTNICY ZLECEŃ DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH  

W liczbach bezwzględnych ROK 2015 

Wyszczególnienie 

Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym 

na skutek 
skierowania przez 

PUP zgłosiły się  
do realizatora 

zostały pozbawione statusu bezrobotnego  
z tytułu 

podjęcia 
odpowiedniej 

pracy 

podjęcia 
działalności 

gospodarczej 

innej 
przyczyny 

POLSKA 

Ogółem długotrwale bezrobotni 17 707 2 649 81 3 799 

z ustalonym profilem pomocy II 7 808 1 445 37 1 587 

z 
w
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 p
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m
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cy

 II
 kobiety 4 327 828 10 840 

do 30 roku życia 1 987 407 5 498 

w tym do 25 roku życia 1 235 247 4 299 

powyżej 50 roku życia 2 063 332 12 349 

korzystający ze świadczeń  
pomocy społecznej 

382 47 1 49 

posiadający co najmniej jedno dziecko  
do 6 roku życia 

919 174 4 231 

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

15 4 - 2 

niepełnosprawni 461 95 2 84 

z ustalonym profilem pomocy III 9 899 1 204 44 2 212 

z 

w
ie

rs
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 z

 

u
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ym
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ro
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 II

I 

kobiety 5 464 715 12 1 176 

                                                           
22 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r., Załącznik Nr 8, DZIAŁ 5. ZLECANIE DZIAŁAŃ 

AKTYWIZACYJNYCH. 
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do 30 roku życia 1 851 257 14 477 

w tym do 25 roku życia 984 137 9 259 

powyżej 50 roku życia 3 752 392 14 712 

korzystający ze świadczeń 
pomocy społecznej 

625 40 - 104 

posiadający co najmniej jedno dziecko 
do 6 roku życia 

1 812 230 5 422 

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

30 5 - 5 

niepełnosprawni 702 77 2 139 

 

W 2015 r. na skutek skierowania przez PUP do realizatorów działań aktywizacyjnych  

w poszczególnych województwach zgłosiło się 17 707 długotrwale bezrobotnych. Ze względu 

na ustalony profil pomocy w grupie tej znajdowało się 44% osób z ustalonym profilem pomocy 

II i  56% z ustalonym profilem pomocy III. 

Ponad połowę (55%) spośród ogółu skierowanych stanowiły długotrwale bezrobotne kobiety. 

Taka sama relacja została zachowana w obrębie obu profili pomocy.  

Struktura według wieku jest następująca – 22% wszystkich skierowanych to osoby do 30 roku 

życia  (w ramach profilu pomocy II – grupa ta stanowiła 25%, w ramach profilu pomocy III – 

19%), 33% to osoby powyżej 50 roku życia  (w ramach profilu pomocy II – grupa ta stanowiła 

26%, w ramach profilu pomocy III – 38%). 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i osoby niepełnosprawne stanowiły 

najmniej liczebną grupę uczestników – odpowiednio 6% i 7% ogółu skierowanych. 

Z analizy danych dotyczących przyczyn pozbawienia statusu bezrobotnego wynika, że 15% 

skierowanych utraciło status bezrobotnego z powodu podjęcia odpowiedniej pracy  

lub działalności gospodarczej, 21% z innych przyczyn, do których należy zaliczyć m.in. 

przerwanie uczestnictwa w ZDA.   
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UCZESTNICY ZLECEŃ DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH     

W liczbach bezwzględnych ROK 2015 

Wyszczególnienie 

Osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym 
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 działalność gospodarczą przez okres 
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POLSKA 

Ogółem długotrwale bezrobotni 17 707 1 710 1 619 1 024 929 346 313 

z ustalonym profilem pomocy II 7 808 928 869 577 522 219 201 

z 
w

ie
rs

za
 z

 u
st

al
o

n
ym

 p
ro

fi
le

m
 p

o
m

o
cy

 II
 kobiety 4 327 548 516 321 290 110 101 

do 30 roku życia 1 987 230 214 160 140 82 72 

w tym do 25 roku życia 1 235 140 128 99 85 48 42 

powyżej 50 roku życia 2 063 227 216 140 128 48 45 

korzystający ze świadczeń  
pomocy społecznej 

382 27 23 22 17 8 7 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

919 106 97 69 64 34 28 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia 

15 1 1 2 2 - - 

niepełnosprawni 461 59 51 42 39 9 9 

z ustalonym profilem pomocy III 9 899 782 750 447 407 127 112 

z 
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o
m

o
cy

 II
I 

kobiety 5 464 485 472 229 215 62 55 

do 30 roku życia 1 851 167 161 100 87 25 21 

w tym do 25 roku życia 984 86 83 54 43 15 12 

powyżej 50 roku życia 3 752 247 236 154 141 40 36 

korzystający ze świadczeń  
pomocy społecznej 

625 37 22 11 9 4 2 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

1 812 153 146 75 70 21 19 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do  
18 roku życia 

30 4 4 - - - - 

niepełnosprawni 702 53 52 23 21 9 8 
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Spośród ogółu długotrwale bezrobotnych skierowanych do realizatora w okresie 

sprawozdawczym utrzymało odpowiednią pracę lub działalność gospodarczą przez okres co 

najmniej: 

- 14 dni – 10% skierowanych,  

- 90 dni – 6% skierowanych,  

- 180 dni – 2% skierowanych. 

Pomimo tego, że ZDA nie zostało jeszcze zakończone, efekty osiągnięte w 2015 r. nie są 

satysfakcjonujące. Jednakże nie mogą stanowić podstawy do uznania ZDA za instrument 

całkowicie nieefektywny. Należy brać pod uwagę specyficzne cechy uczestników ZDA  

oraz sygnalizowane przez wszystkie strony umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych, 

problemy w aktywizacji tej grupy klientów urzędów pracy.  

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

ZDA miało pozwolić na wykorzystanie potencjału agencji zatrudnienia do aktywizacji osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy oraz zapewnić szybszą i lepiej dostosowaną pomoc  

dla bezrobotnych oddalonych od rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do instrumentów 

aktywizacyjnych w wyniku wykorzystania współpracy z agencjami zatrudnienia. 

Z uwagi na specyfikę tej formy oraz fakt, że poszczególne województwa w różnym terminie 

dokonały wyboru realizatorów i w konsekwencji w różnym okresie czasu nastąpiło kierowanie 

bezrobotnych do realizatorów, nie można na tym etapie dokonać podsumowania wyników 

realizacji tego instrumentu ani dokonać całkowitej oceny stopnia realizacji założonego celu. 

Jednocześnie nowelizacja Ustawy nałożyła na marszałków województw obowiązek przesłania 

ministrowi właściwemu do spraw pracy, niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy  

o świadczenie działań aktywizacyjnych, informacji o zakresie i efektywności zleconych działań 

aktywizacyjnych i ich wpływie na regionalny i powiatowe rynki pracy.  
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I. 6. Uwzględnienie efektywności działań urzędów pracy przy podziale środków 
Funduszu Pracy w algorytmie 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu 

ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie  

(Dz. U. poz. 1294) jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w znowelizowanym  

art. 109 ust. 11 Ustawy. 

Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór algorytmu ustalania kwot środków FP  

na finansowanie w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, który opiera się na 2 głównych czynnikach – 

poziomie bezrobocia w 75% (liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy 

danego województwa oraz stopie bezrobocia) i efektywności działań na rzecz aktywizacji 

bezrobotnych – w 25%. Algorytm określa powiązanie kwot środków FP przekazywanych  

na działania aktywizacyjne z efektami zatrudnieniowymi działań aktywizacyjnych urzędów 

pracy. Poprzedni algorytm nie uwzględniał uzyskiwanych efektów zatrudnieniowych. 

 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny efektów wprowadzenia nowego sposobu podziału środków FP przyjęto następujące 

wskaźniki: 

1) liczba zaktywizowanych osób w ramach podstawowych form aktywizacji; 

2) efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji; 

3) efektywność kosztowa podstawowych form aktywizacji. 

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzane rozwiązanie nie budziło zastrzeżeń na etapie konstruowania przepisów prawa 

jak również na etapie jego wdrożenia. W powyższym zakresie nie prowadzono osobnych 

badań. 
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D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Cel nowelizacji Ustawy został osiągnięty. Proefektywnościowe gospodarowanie środkami FP 

zostało wdrożone. 

Od 2015 r. wysokość kwot środków FP kierowanych do urzędów pracy na działania 

aktywizacyjne w 25% jest uzależniona od efektywności działań na rzecz aktywizacji 

bezrobotnych, a w 75% od poziomu bezrobocia. 

Nowy wzór algorytmu uwzględnia dane dotyczące liczby bezrobotnych, stopy bezrobocia oraz 

efektywności zatrudnieniowej działań aktywizacyjnych prowadzonych przez PUP. Uwzględnia 

on efekty zatrudnieniowe działań edukacyjnych, zatrudnienia subsydiowanego i pozostałych 

działań aktywizacyjnych urzędów pracy wykazywanych w ramach statystyki publicznej. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie kwot środków FP (limitów) przyznanych w latach  

2012-2016 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. 

 

W tabeli ujęto limity przyznane dla poszczególnych województw, naliczone poprzednim 

algorytmem (2012-2014) oraz kwoty wynikające z zastosowania nowego algorytmu  

(od 2015 r.).  

w tys. zł

w tym   w tym   

kwota 

powiązana z 

efektywnością

kwota 

powiązana z 

efektywnością

Polska 1 921 311,8 2 954 783,7 3 126 167,1 3 403 287,0 850 821,8 3 301 763,4 825 440,9

1 dolnośląskie 138 163,3 217 161,3 234 655,9 227 798,0 49 767,4 225 975,1 64 888,2

2 kujawsko-pomorskie 147 850,5 221 246,6 229 355,8 276 760,2 87 296,5 218 455,3 37 969,6

3 lubelskie 124 411,6 172 483,5 182 600,3 214 138,8 54 950,9 242 691,8 81 915,9

4 lubuskie 56 596,6 90 734,1 91 019,2 90 191,9 18 823,8 80 344,2 16 192,4

5 łódzkie 137 701,4 211 277,7 224 948,5 216 967,6 35 637,9 250 594,9 75 551,2

6 małopolskie 127 500,1 205 403,9 224 280,7 242 929,2 56 869,9 261 448,6 81 418,3

7 mazowieckie 218 235,1 353 634,5 384 072,3 438 497,5 113 435,2 396 650,8 67 632,8

8 opolskie 45 369,3 72 968,5 77 106,5 83 583,9 22 400,4 88 350,0 31 500,5

9 podkarpackie 148 844,6 218 002,9 224 232,4 244 093,2 55 151,3 257 760,5 64 007,6

10 podlaskie 67 383,9 100 676,5 103 229,0 109 279,6 24 189,4 109 872,5 24 925,1

11 pomorskie 101 699,0 158 074,3 163 659,6 179 477,7 46 561,9 171 318,5 44 619,3

12 śląskie 168 931,4 271 932,7 291 706,1 327 872,1 89 975,9 334 340,6 103 148,8

13 świętokrzyskie 86 716,2 125 537,5 132 514,1 143 650,0 32 713,6 161 150,6 53 389,8

14 warmińsko-mazurskie 117 748,7 174 735,4 185 961,0 191 998,1 40 709,5 153 695,5 8 097,6

15 wielkopolskie 124 717,8 186 983,1 199 741,5 236 603,9 80 005,4 195 462,9 49 848,0

16 zachodniopomorskie 109 442,3 173 931,2 177 084,2 179 445,3 42 332,9 153 651,6 20 335,8

Rozdysponowanie środków FP pomiędzy województwa na postawie algorytmu podziału środków w latach 2012 - 2016

lp województwo 2012 2013 2014 2015 2016
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W 2014 r. wg poprzedniego algorytmu przekazano województwom 3 126 167,1 tys. zł,  

a w 2015 r. wg nowego algorytmu przekazano województwom 3 403 287,0 tys. zł. 

Trzy województwa: dolnośląskie, lubuskie i łódzkie otrzymały w 2015 r. niższe limity  

w porównaniu z rokiem 2014. Zmiana algorytmu nie spowodowała braku możliwości realizacji 

działań aktywizacyjnych na oczekiwanym przez województwa poziomie. Urzędy pracy oprócz 

przyznanych limitów mogły  w 2015 r. wnioskować o dodatkowe kwoty z rezerwy Ministra. 

Rezerwa Ministra wg planu FP na 2015 r. wynosiła 378,1 mln zł. Została ona zwiększona  

w ciągu roku o środki niewykorzystane w niektórych pozycjach planu finansowego do kwoty 

625,7 mln zł. Środki były dostępne do końca 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 

niewykorzystana kwota rezerwy w skali kraju pozostała w wysokości 64,5 mln zł. Zatem kwota 

środków FP, którą dysponowały samorządy powiatowe we wszystkich województwach była 

wystarczająca. 

Zestawienie danych określających uzyskane wskaźniki – mierniki realizacji wdrożonego 

rozwiązania zawiera poniższa tabela. 

 Efektywność kosztowa Efektywność zatrudnieniowa Liczba aktywizowanych 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

szkolenia 5 219,30 4 418,42 5 940,01 47,6 55,6 48 84 919 78 484 75209 

prace 
interwencyjne 

7 189,68 6 831,54 10 240,32 77,5 83,2 87,09 33 932 31 143 53213 

roboty publiczne 11 331,16 9 333,35 12 534,56 60 72,3 71,53 32 550 32 639 35611 

prace społecznie 
użytecznie 

4 601,52 - - 19 - - 46 479 - - 

staże 9 622,62 9 530,27 9 797,45 65,8 74,1 80,43 194 157 219 710 239996 

środki na podjęcie 
działalności 

gospodarczej 
19 491,80 19 667,67 21 532,49 100 100 91,74 45 157 49 999 47284 

refundacja 
doposażenia 

stanowiska pracy 
19 305,65 19 696,18 36 842,67 100 100 75,69 23 579 30 212 32923 

efektywność 
podstawowych 

form: 

11 309,43/ 
11 110,49* 

11 174,52 13 091,87 63,4/68,2* 76,3 75,26 
460 773/ 
414 294* 

442 187 484 236 

*) wartości bez prac społecznie użytecznych (które w 2013 r. były wliczane do podstawowych form aktywizacji 

zawodowej). Dane ujęte w tabeli opracowano na podstawie statystyki publicznej MPiPS-01 oraz MPiPS-02. 

Uwaga: wartości dla roku 2015 mają charakter wstępny z uwagi na proces korekty danych.  
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Liczba zaktywizowanych osób w ramach podstawowych form aktywizacji wzrosła w 2015 r.  

do 484 236 w porównaniu z rokiem 2014 – 442 187 i rokiem 2013 – 414 294. 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji wzrósł w 2015 r.  

do 75,26% w porównaniu z rokiem 2013 – 68,2%. W 2014 r. wyniósł 76,3%. 

Wskaźnik efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji wzrósł w 2015 r. i wyniósł 

13 091,87 zł/osobę. W 2014 r. wyniósł 11 174,52 zł/osobę, a w 2013 r. – 11 110,49 zł/osobę. 

Zakładany efekt w tym zakresie został osiągnięty, gdyż wartość ogólnopolskiego wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej dla podstawowych form aktywizacji dla roku 2014 wzrosła  

w porównaniu do roku 2013, zaś wartość ogólnopolskiego wskaźnika efektywności kosztowej 

– zmniejszyła się (trend korzystny).  

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w roku 2015 ustalone zostały według 

zmienionej metodologii liczenia opartej o dane Załącznika Nr 1 sprawozdania MPiPS-02 (dane 

pobierane z bazy ZUS). W 2013 r. i 2014 r. przyjmowano do naliczeń dane ze sprawozdania 

MPiPS-02 i MPiPS-01 oparte o dane urzędów pracy. 

Wdrożony mechanizm daje urzędom pracy możliwość pozyskania wyższych kwot środków  

FP na działania aktywizacyjne. Wypracowane w poprzednim okresie efekty zatrudnieniowe 

prowadzonych działań aktywizacyjnych skutkują wyższą ilością środków, które trafią  

do województwa i urzędów pracy w kolejnym roku.  

Uzyskane dane dotyczące efektywności zatrudnieniowej prowadzonych działań 

aktywizacyjnych oparte o dane ZUS będą podstawą do podjęcia prac nad zmianą algorytmu 

podziału środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pomiędzy województwa od roku 2018.  
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I. 7. Uzależnienie wysokości środków na wynagrodzenia pracowników urzędów 
pracy od efektów działania urzędów pracy 

W Ustawie zostały zawarte instrumenty finansowane ze środków FP, których głównym celem 

jest poprawa efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, a co za tym idzie poprawa wizerunku urzędów pracy poprzez 

motywację pracowników PUP do osiągania lepszych efektów. 

Poniżej przedstawiono rozwiązania, które nie zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy,  

lecz funkcjonują w Ustawie od dłuższego czasu, a na które warto zwrócić uwagę, ponieważ 

mają bardzo duży wpływ na poprawę jakości pracy pracowników urzędów pracy oraz osiąganie 

lepszej efektywności podejmowanych działań, to jest: 

1. szkolenia dla pracowników urzędów pracy – podstawowy środek rozwoju kadr, którego 

celem jest wspomaganie uczenia się pracowników urzędu, a zatem i zwiększenie ich 

wkładu w efektywność działań urzędu. Nakłady i środki przeznaczane na kształcenie 

pracowników urzędu pracy są traktowane przez pracodawców jako inwestycje. Proces 

uczenia się w postaci szkoleń przyczynia się do kształtowania kultury urzędu, która 

decydująco wywiera wpływ na postawy i zachowania pracowników, a tym samym  

na efektywność urzędu.  

  

 

W latach 2014-2015 na szkolenia 

pracowników PUP ze środków FP 

przeznaczono następujące kwoty. 

  

 

2. dodatki do wynagrodzeń – przysługują pracownikom kluczowym urzędów pracy i pełnią 

funkcję motywacyjną do bardziej efektywnego angażowania się w wykonywanie 

powierzonych zadań. Pracownik wie, że otrzyma dodatkowe pieniądze za swoją pracę,  

a jeżeli ma satysfakcjonujące go wynagrodzenie to jest pozytywnie zmotywowany  

do działania. To jest tzw. motywowanie pozytywne – człowiek jest motywowany  

Rok 
Kwota 

środków FP 
(tys. zł) 

Liczba 
pracowników 

PUP 

Średni koszt 
szkolenia 

jednej osoby 
(w zł) 

2014 19 342,9 17 946 osób 1 078,0 

2015 20 891,0  17 395 osób 1 210,0 
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do lepszej, wydajniejszej pracy, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,  

co przekłada się na efektywność działań urzędu.  

  

 

W latach 2014-2015 na dodatki  

do wynagrodzeń dla pracowników 

kluczowych PUP ze środków FP 

przeznaczono następujące kwoty. 

 

 

Mechanizmy wprowadzone nowelizacją Ustawy (szczegółowo omówione w dalszej części 

opracowania) podlegające analizie: 

1. tzw. 5% limitu środków FP – przyznawane jest samorządom powiatów z przeznaczeniem 

na wsparcie finansowania kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta; 

2. tzw. 2%  limitu środków FP – przyznawane jest samorządom powiatów z przeznaczeniem 

na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska 

kierownicze, pod warunkiem spełnienia określonych w Ustawie warunków dotyczących 

odpowiedniego poziomu lub struktury zatrudnienia w PUP oraz osiągnięcia wyższych  

niż przeciętne wartości wskaźników efektywności form aktywizacji zawodowej;  

3. nagrody specjalne – przyznawane są samorządom powiatów na finansowanie kosztów 

nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, które  

w szczególny sposób wyróżniają się w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy 

efektywności działań urzędu i uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej 

i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej; 

4. finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi  

z EFS – w celu efektywniejszego realizowania projektów finansowanych ze środków EFS  

i FP, PUP mogą przeznaczyć 3% środków FP, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie 

innych fakultatywnych zadań realizowanych przez PUP, na finansowanie: 

Rok 
Kwota 

środków FP 
(w tys. zł) 

Liczba 
pracowników 

PUP 

Średni 
miesięczny 

koszt dodatku 
jednej osoby 

(w zł) 

2014 27 221,0  7 386 osób 307,0 

2015 30 698,9 7 922 osób 323,0 
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a) pomocy i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego  

z realizacją projektów,  

b) zakupu lub amortyzacji sprzętu oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych  

i bezpośrednio związanych z realizacją projektów,  

c) kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo 

zatrudnionych do obsługi projektów. 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Wynagrodzenia pracowników PUP są wydatkiem jednostek samorządu terytorialnego.  

W latach 2006-2013 minister właściwy do spraw pracy przekazywał środki na wsparcie 

wynagrodzeń pracowników PUP w wysokości 7% kwoty środków (limitu) FP ustalonej na rok 

poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wysokość kwoty wsparcia zależała wyłącznie  

od wysokości kwoty środków przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy.  

W 2014 r., wraz z nowelizacją Ustawy, został stworzony i wdrożony proefektywnościowy 

system nagradzania PUP. Celem zmian było zwiększenie motywacji pracowników PUP, 

w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, a w następstwie poprawa efektywności 

wydatkowania środków FP przy jednoczesnym zachowaniu w miarę stabilnego wsparcia 

wynagrodzeń pracowników PUP środkami FP.  

Zgodnie z przepisami Ustawy część środków FP przeznaczona na wynagrodzenia  

dla pracowników PUP (stanowiąca łącznie 7% na aktywne programy rynku pracy) została 

podzielona na dwie pule: 5%, która jest kierowana do wszystkich urzędów pracy i 2% 

o charakterze motywacyjnym, której otrzymanie jest zależne od wyników uzyskanych przez 

urząd pracy. Odmienne zasady przyznawania tych środków warunkują również inne ich 

oddziaływanie – 5% ma funkcję wspierania wynagrodzeń pracowników PUP, a 2% ma również 

funkcję motywacyjną.  

Kwota pozostała po wypłacie nagrody 2% również jest dzielona pomiędzy urzędy w formie 

tzw. nagród specjalnych. O ile kryteria przyznawania nagrody 2% są określone na poziomie 

Ustawy, to zasady przyznawania nagród specjalnych są corocznie ustalane przez Ministra 

i obejmują więcej kryteriów (i tym samym obszarów aktywności) PUP.  
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B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny wprowadzenia sytemu uzależniającego wysokość środków na wynagrodzenia 

pracowników urzędów pracy od efektów działania urzędów pracy przyjęto następujące 

wskaźniki: 

1) efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej; 

2) efektywność kosztowa podstawowych form aktywizacji zawodowej; 

3) kwota środków przekazanych do PUP z tytułu tzw. 2%;  

4) liczba PUP, które otrzymały nagrodę tzw. 2%/odsetek PUP, które otrzymały nagrodę  

tzw. 2%; 

5) liczba pracowników PUP, którzy dostali nagrody 2%;  

6) liczba pracowników PUP, którzy dostali nagrody specjalne. 

 

Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa podstawowych form aktywizacji zawodowej w latach 2013-2015 

 
Efektywność 

 

2013 
 

2014 
 

2015* 

 

zatrudnieniowa 
 

 

68,2% 
 

76,3% 
 

75,26% 

 

kosztowa 
 

11 309,43 
 

11 174,52 
 

13 091,87 

*) danych za rok 2015 nie można wprost porównywać z danymi za lata poprzednie, gdyż nastąpiła zmiana 
metodologii liczenia efektywności 

Uwaga: wartości dla roku 2015 mają charakter wstępny z uwagi na proces korekty danych. 

Wysokość przyznanych kwot wsparcia z Funduszu Pracy w latach 2006 – 2015 (w mln zł, źródło danych: MRPiPS) 
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Wyszczególnienie 2014 2015 

Przyznana kwota z tytułu  
tzw. nagrody 2% 

46 262,9 tys. zł 36 096,0 tys. zł 

Liczba PUP, które spełniły 
wymagania uprawniające  
do uzyskania tzw. nagrody 2% 

276 urzędów pracy 216 urzędów pracy 

Odsetek PUP, które uzyskały 
nagrody tzw. 2% 

81,18% 63,53% 

Liczba pracowników PUP, 
którym wypłacono 
wynagrodzenia  
z tytułu tzw. nagrody 2% 

13 438 osób 9 930 osób 

Przyznana kwota z tytułu 
nagród specjalnych 

11 940,9 17 441,2 

Liczba urzędów objętych 
nagrodami specjalnymi 

135 280 

Liczba pracowników PUP 
objętych nagrodami 
specjalnymi 

6 499 osób 12 090 osób 

 

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 
 

 W odniesieniu do tzw. 5% 

Środki FP przekazywane samorządom powiatów w ramach tzw. 5% są przeznaczane  

na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta i stanowią istotne wsparcie 

wynagrodzeń pracowników PUP, szczególnie w tych powiatach, gdzie wynagrodzenia 

pracowników PSZ są relatywnie niskie m.in. ze względu na słabe możliwości finansowe 

samorządów powiatów.  

Należy podkreślić, że środki 5% są rozdzielane pomiędzy PUP proporcjonalnie do wysokości 

środków FP przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (z wyłączeniem kwot przyznanych  

z rezerwy dysponenta FP). Uzależnienie wysokości przyznawanych środków na wynagrodzenia 

dla pracowników PUP od tak zdefiniowanej podstawy ich naliczania oznacza,  

że w poszczególnych latach, w zależności od kwot limitów FP, zmienia się również wysokość 
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wsparcia wynagrodzeń pracowników PUP – zatem im wyższe środki FP przyznane algorytmem 

i lepsze ich wykorzystanie, tym wyższa podstawa od której naliczane jest 5%. Głównym celem 

wprowadzenia tego rozwiązania było zwiększenie wynagrodzeń pracowników kluczowych  

w PUP.   

  

W latach 2011-2016 kwoty przekazane na wsparcie wynagrodzeń pracowników PUP  

ze środków FP przedstawiały się następująco. 

Rok Naliczone 5% Naliczone 7% 

2011 - 311 591,0 tys. zł 
2012 - 126 397,4 tys. zł 

2013 - 134 491,7 tys. zł 

2014 147 738,8 tys. zł - 
2015 156 308,4 tys. zł - 
2016 166 613,7 tys. zł - 

 

Przed nowelizacją Ustawy 7% kwoty środków (limitu) FP ustalonej na rok poprzedni  

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej przeznaczone było na wsparcie finansowania kosztów wynagrodzenia 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.  

W tym miejscu zauważyć należy, że zwiększenie środków FP (limitu) na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu spowodowało, że kwota tzw. 5% limitu środków FP jest wyższa 

niż kwota poprzedniego wsparcia wynagrodzeń pracowników PUP, przyznawanego w ramach 

tzw. 7% limitu środków. 

Zgodnie z przepisem art. 33b pkt 2 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), PUP, będący jednostką organizacyjną powiatu, 

wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i działa pod zwierzchnictwem starosty 

bądź prezydenta miasta. Decyzje dotyczące zapewnienia środków finansowych  

na wynagrodzenia pracowników PUP oraz ich premiowania należą do zakresu właściwości 
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starosty (prezydenta miasta), który – biorąc pod uwagę wpływy i konieczne wydatki z budżetu 

powiatu – decyduje o poziomie wydatków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników PUP. 

Środki FP przekazywane samorządom powiatów w ramach 5% są przeznaczone na wsparcie 

wynagrodzeń pracowników PUP i mają jedynie uzupełniać – wspierać samorządowy fundusz 

płac, nie zaś go zastępować. W 2015 r. z przyznanych środków FP w ramach 5% sfinansowano 

wynagrodzenia dla 7 656 pracowników PUP. Przeciętna miesięczna kwota wypłacanego 

wynagrodzenia wyniosła 1,8 tys. zł (2014 r. – 1,8 tys. zł). 

W ujęciu księgowym środki tzw. 5% zasilają fundusz płac samorządu powiatu. Z tego względu 

niektóre władze samorządów powiatów podejmują decyzje o wypłacie z tych środków 

wynagrodzeń określonych w regulaminie wynagradzania, zamiast przeznaczyć je  

na wynagrodzenia dodatkowe. W niektórych powiatach środki tzw. 5% nie są przeznaczane  

na dodatkowe wynagrodzenia, ale zasilają ogólny fundusz płac – przeznaczany  

na wynagrodzenia pracowników PUP, co pozwala władzom powiatu obniżać koszty 

funkcjonowania PUP, ale zarazem zmienia funkcję środków przekazywanych z FP niezgodnie  

z założeniami.  

Wsparcie wynagrodzeń pracowników PUP stanowi istotny element motywacyjny  

do podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności urzędów pracy. Na podstawie 

sprawozdawczości PUP  należy stwierdzić, że w latach 2014-2015 w zdecydowanej większości 

urzędów realizacja wypłaty dodatkowych wynagrodzeń przebiegała w sposób prawidłowy. 

Tylko w niektórych urzędach pracownikom wypłacono łącznie kwotę niższą niż przyznana  

w ramach 5%. Z tych względów przedmiotowe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. 

 

 W odniesieniu do 2% 

Celem wprowadzenia zapisu regulującego przekazywanie samorządom powiatów tzw. 2% 

środków FP na finansowanie kosztów nagród dla pracowników PUP, w szczególności 

pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, było 

utworzenie mechanizmu proefektywnościowego, który premiowałby urzędy osiągające lepszą 

efektywność działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 2% jest wypłacane urzędom, które 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi spełnią co najmniej 2 z 3 określonych kryteriów:  

1) osiągnięcie, na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wskaźnika procentowego udziału 

pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta w całkowitym zatrudnieniu  
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na poziomie wyższym niż średni procentowy wskaźnik udziału pracowników uzyskany 

we wszystkich PUP albo osiągnięcia wskaźnika liczby osób bezrobotnych przypadających 

na jednego pracownika PUP pełniącego funkcję doradcy klienta na poziomie niższym niż 

średni wskaźnik liczby osób bezrobotnych uzyskany we wszystkich PUP; 

2) osiągnięcie, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej (rozumianej jako udział 

procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych 

formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione, w stosunku  

do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych formach aktywizacji 

zawodowej) na poziomie wyższym niż średnia efektywność zatrudnieniowa 

podstawowych form  aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich PUP; 

3) osiągnięcie, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, wskaźnika efektywności 

kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej (rozumianej jako stosunek  

kwoty wydatków FP poniesionych przez samorządy powiatowe na finansowanie 

podstawowych form aktywizacji zawodowej do liczby osób, które w trakcie  

lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały 

wykazane jako zatrudnione) na poziomie niższym niż średnia efektywność kosztowa 

podstawowych form aktywizacji zawodowej uzyskana we wszystkich PUP. 

Jednocześnie założono, że wymienione warunki określone w Ustawie zostaną spełnione tylko 

przez niektóre urzędy pracy, a nieprzekazana (pozostała) pula środków będzie należała  

do dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy z przeznaczeniem na finansowanie  

tzw. nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, a także   

na finansowanie przez ministra właściwego do spraw pracy zadań określonych w Ustawie. 

O ile wsparcie wynagrodzeń z tzw. 5% jest kierowane w wyznaczonym okresie  

do pracowników pełniących funkcje doradców klienta, to nagrody z tzw. 2% mogą otrzymać 

wszyscy pracownicy urzędów pracy, w szczególności pełniący funkcje doradców klienta oraz 

zajmujący stanowiska kierownicze. 
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Kwoty środków FP przeznaczone w latach  

2014-2016 na wypłatę nagród 2%. 

 

 

Analizując dane dotyczące wpłaty nagród z tzw. 2% środków i nagród specjalnych zauważalna 

jest znaczna rozpiętość przeciętnych kwot tych nagród w poszczególnych powiatach. Niemniej 

jednak kwestie te podlegają staroście, który jest odpowiedzialny za politykę kadrową  

w PUP, i mają charakter uznaniowo-motywacyjny. Z tego względu dla wyjaśnienia rozbieżności 

wysokości wypłacanych nagród należałoby przenalizować przesłanki podejmowanych decyzji 

w każdym z powiatów. MRPiPS nie dysponuje takimi informacjami. 

Problemem – podobnie jak w przypadku tzw. 5% – jest przeznaczanie tych środków na inne 

cele niż zostało to określone w Ustawie. Środki FP zamiast uzupełniać środki starosty zastępują 

je, tworząc np. fundusz nagród, z którego są wypłacane nagrody obligatoryjne na podstawie 

regulaminów wynagradzania. 

Nagrody 2% stanowią istotny element motywacyjny dla pracowników PUP do podnoszenia 

efektywności działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych, czego miernikiem może być wzrost 

wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej i spadek wartości efektywności kosztowej.  

Z tych względów analizowane rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. 

 

 W odniesieniu do nagród specjalnych 

Zgodnie z przepisami Ustawy nagrody specjalne przeznaczone są dla pracowników PUP, które 

uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, oraz na finansowanie 

przez ministra właściwego do spraw pracy zadań określonych w Ustawie.  

 Tryb przyznawania samorządom powiatów środków FP na finansowanie kosztów nagród 

specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, które uzyskują 

najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, określa rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania 

samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród 

specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963). 

rok 2% 

2014 46 262,90 

2015 36 096,00 
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Wskazane rozporządzenie nie określa jednak szczegółowo wszystkich  kryteriów przyznawania 

nagród specjalnych.  

Z tego względu Minister Pracy i Polityki Społecznej opracował i ogłosił w 2015 r. „Zasady 

ubiegania się o środki Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników PUP  

w 2015 roku”, które zawierały zarówno kryteria nagradzania i sposób ich zastosowania,  

jak i uszczegóławiały procedurę składania i rozpatrywania wniosków. Kryteria przyznawania 

nagród w roku 2014 i 2015 były różne. Spowodowało to, że były promowane odmienne 

aspekty funkcjonowania urzędów pracy. Wymienione zasady przyznawania nagród 

specjalnych w 2014 r. i w 2015 r. zawierały istotne różnice dotyczące zarówno zastosowanej 

metody podziału, jak i kryteriów nagradzania. 

Kwota środków FP na nagrody specjalne to – zgodnie z art. 109 ust. 7k Ustawy – pozostałość 

(różnica) z 2% środków (limitu) FP nieprzekazanych samorządom powiatów w związku  

z niespełnieniem warunków, o których mowa w art. 109 ust. 7h-7j Ustawy. Z tego wnika,  

że ostateczna kwota środków FP, jak może być przeznaczona na nagrody specjalne, jest znana 

ministrowi właściwemu do spraw pracy dopiero po dokonaniu podziału środków  

na tzw. nagrody 2% (przyznawane na podstawie art. 108 ust. 1i Ustawy).  

Trudno jest ocenić wpływ wprowadzenia nagród specjalnych na zmianę strategii 

funkcjonowania PUP. Przyczyną tego jest m.in. zbyt późne ogłaszanie dokumentu o nazwie 

„Zasady ubiegania się o środki FP na nagrody specjalne dla pracowników PUP w 2015 roku” 

(ma to miejsce dopiero po zakończeniu roku, który podlega ocenie, co uniemożliwia urzędom 

pracy podejmowanie działań na rzecz uzyskania ww. nagrody) i wielość kryteriów oceniania. 

Dodatkowo coroczne (jak do tej pory) zmiany kryteriów i brak wcześniejszego precyzyjnego 

ich określenia nie pozwalają urzędom pracy na budowanie długofalowej strategii na rzecz 

uzyskiwania mierzalnych efektów stanowiących kryterium przyznania nagrody specjalnej.  

Zaletą nagród jest możliwość uwzględnienia przy ich podziale bieżących priorytetów polityki 

rynku pracy (w poprzednich latach było to ZDA, objęcie aktywizacją bezrobotnych, dla których 

został ustalony profil pomocy III, stosowanie nowych instrumentów).  

Problemem – podobnie jak w przypadku innych środków z FP – jest przeznaczanie tych 

środków na inne cele niż zostało to określone w Ustawie. Środki FP zamiast uzupełniać środki 
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starosty zastępują je, tworząc np. fundusz nagród, z którego są wypłacane nagrody 

obligatoryjne na podstawie regulaminów wynagradzania. 

Mimo istotnych mankamentów aktualnego systemu przyznawania nagród specjalnych, 

widoczne jest zainteresowanie pracowników i dyrektorów PUP uzyskaniem tych nagród,  

co może stanowić istotny motywator dla zmian sposobów funkcjonowania urzędów pracy  

na rzecz uzyskiwania większej skuteczności podejmowanych działań. Jest to wystarczającym 

powodem dla utrzymania tego rozwiązania w Ustawie przy założeniu jednoczesnej modyfikacji 

sposobu przyznawania nagród specjalnych, celem eliminowania ich słabych stron, o których 

była mowa powyżej.  

 

 W odniesieniu do finansowania kosztów zarządzania realizowanymi projektami 

współfinansowanymi z EFS 

W celu efektywniejszego realizowania projektów EFS i FP przez urzędy pracy nowelizacją 

Ustawy umożliwiono starostom powiatów przeznaczanie środków FP, w ramach kwoty 

przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez PUP,  

na finansowanie: 

a) pomocy i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego  

z realizacją projektów,  

b) zakupu lub amortyzacji sprzętu oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych  

i bezpośrednio związanych z realizacją projektów,  

c) kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo 

zatrudnionych do obsługi projektów – do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków 

będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań 

współfinansowanych ze środków EFS i FP.  

Przepis art. 9 ust. 2d Ustawy jest ściśle związany z realizacją projektów współfinansowanych  

z EFS i FP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

Głównym celem wskazanego przepisu jest efektywniejsze realizowanie projektów EFS  

i FP przez urzędy pracy, poprzez wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy (etatów)  

w urzędzie pracy do obsługi projektów współfinansowanych z EFS. 
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Zaletą tego rozwiązania jest to, że starosta na finansowanie kosztów zarządzania 

realizowanymi projektami ma możliwość przeznaczania środków FP (w wysokości do 3%  

w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań) i nie musi 

angażować na ten cel 100% środków swojego budżetu. Z opinii PUP wynika, że chętnie 

korzystają one z wymienionego rozwiązania, nie stwarza ono problemów w realizacji  

i w związku z tym nie wymaga zmiany przepisów. Z tych względów przedmiotowe rozwiązanie 

należy ocenić pozytywnie. 

raport Fundacji IDEA Rozwoju23 

W opinii Fundacji IDEA Rozwoju wprowadzone rozwiązania uzależnienia części wynagrodzeń 

pracowników PUP od uzyskiwanych efektów jest „instrumentem zarządzania przez rezultaty, 

który służy monitorowaniu, ocenie i nagradzaniu powiatowych urzędów pracy z osiąganych 

wskaźników”. Ta uwaga jest tożsama z celem, jaki został postawiony przy wprowadzaniu tej 

zmiany do porządku prawnego.  

Fundacja IDEA Rozwoju zgłosiła następujące uwagi dotyczące przyjętego rozwiązania:  

1. Przyjęte miary efektywności zatrudnieniowej nie uwzględniają pomiaru efektu netto 

interwencji – czyli różnicy pomiędzy efektem brutto a zmianą sytuacji bezrobotnych, 

która nastąpiłaby bez interwencji. Dążenie do maksymalizacji wskaźników 

efektywności brutto może prowadzić do koncentracji na osobach w relatywnie lepszej 

sytuacji, a to może prowadzić do ograniczania efektu netto.  

2. Widoczne jest częstsze wykorzystanie instrumentów o wyższej efektywności. 

Pomiędzy rokiem 2013 a 2014 obserwowana jest zwiększona liczba osób, które 

skorzystały z instrumentów tworzących nowe miejsca pracy, których efektywność 

wynosi 100%. 

3. Ruchomość progów uprawniających do nagrody 2% nie jest dobrze postrzegana przez 

pracowników PUP. 

4. W ramach poszczególnych urzędów niejasne są zasady podziału środków z nagród.  

                                                           
23 Patrz przypis 3. 
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5. Opinie badanych PUP dosyć jednoznacznie wskazywały, że w ich ocenie istniejący 

mechanizm jest głęboko niesprawiedliwy, gdyż nie uwzględnia sytuacji na lokalnych 

rynkach pracy i liczby pracowników PUP.  

6. Mechanizm jest podatny na manipulacje statystykami. 

Odnosząc się do powyższych uwag, MRPiPS prezentuje następujące stanowisko:  

Ad. 1 

Wprowadzone zmiany, przynajmniej w niektórych aspektach, należy rozpatrywać  

z uwzględnieniem szerszego kontekstu nowelizacji Ustawy. W tym przypadku niezbędne jest 

zauważenie, że wraz z profilowaniem pomocy zostały określone katalogi instrumentów, które 

mogą być zastosowane wobec osób, dla których został ustalony określony profil pomocy. 

Takie rozwiązanie zapobiega lub przynajmniej w znacznym stopniu ogranicza m.in. możliwość 

kierowania osób bezrobotnych do udziału w instrumentach, które nie zmieniają istotnie ich 

położenia na rynku pracy. Należy również zauważyć, że z katalogu form aktywizacji,  

dla których liczony jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, zostały wyłączone 

– zresztą na wniosek urzędów pracy – prace społecznie użyteczne. Podstawowym 

argumentem dla dokonania takiej zmiany było wskazanie, że instrument ten jest przeznaczony 

dla osób oddalonych od rynku pracy, a zatem wymagających większego wsparcia, które nie 

zawsze w krótkim okresie kończy się zatrudnieniem. Powyższe mechanizmy znaczenie 

ograniczają kierowanie do aktywizacji wyłączenie osób lepiej rokujących. Dodatkowo, należy 

zauważyć, że w kryteriach opracowywanych w MRPiPS dotyczących podziału nagród 

specjalnych pojawia się kryterium dotyczące odsetka osób, dla których określono profil 

pomocy III.  

Badanie efektywności netto, co postuluje Fundacja IDEA Rozwoju, nie może być wykorzystane  

w realizacji tego rozwiązania. Jedną z podstawowych przyczyn jest metodologia badania 

efektywności netto wymagająca wyłonienia grupy kontrolnej nieobjętej wsparciem. 

Zastosowanie tej procedury badawczej jest niemożliwe z uwagi na fakt, że każda osoba  

ma takie samo prawo do pomocy w powrocie na rynek pracy, a zatem pozbawienie  

ze względów badawczych wsparcia osób bezrobotnych jest nie tylko niezgodne z prawem,  

ale również nieetyczne. Zatem nie jest możliwe wyłonienie grupy kontrolnej niezbędnej  

w procesie badania efektywności netto.  
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MRPiPS podziela pogląd, że badanie efektowności netto ma duże znaczenie dla możliwości 

oceny wypływu udzielonego wsparcia na rzeczywistą zmianę sytuacji osoby bezrobotnej  

na rynku pracy, niemniej jednak stoi na stanowisku, że wyniki takiego badania powinny mieć 

charakter informacyjny dla PUP, nie zaś stanowić podstawę podziału środków FP  

ze względów przytoczonych powyżej.  

Ad. 2 

Częstsze wykorzystanie instrumentów o wysokiej efektywności może wynikać z chęci poprawy 

wskaźników efektywności, niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że podłożem decyzji  

o przeznaczeniu większych środków na aktywizację bezrobotnych za pomocą tej formy mogła 

być np. poprawa sytuacji na rynku pracy, co przekłada się wprost na wzrost szansy na sukces 

założonej mikrofirmy, zwiększenie środków FP na aktywne programy rynku pracy  

czy dzieleniem środków FP przeznaczonych na aktywne programy rynku pracy w końcówce 

roku (wtedy, z uwagi na konieczność rozliczenia do końca roku, urzędy wykorzystują  

te instrumenty, na które środki mogą być wydane możliwie szybko).  

Począwszy od 2015 r., z uwagi na zmianę metodologii liczenia efektywności poprzez włączenie 

do okresu aktywizacji czasu obowiązkowego prowadzenia działalności lub utrzymania 

stanowiska pracy, spadły wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej  

dla instrumentów: jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

oraz refundacja kosztów utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy, przy jednoczesnym 

wzroście wartości wskaźników efektywności kosztowej (odpowiednio: 91%, 74% i 75,69%  

oraz 21,532.49 zł i 36,842.67 zł). Urealnienie wartości tych wskaźników zapobiega 

wykorzystaniu tych instrumentów jako łatwego sposobu podniesienia efektywności 

zatrudnieniowej (szczególnie mając na uwadze wysoką efektywność kosztową). 

 Ad. 3  

Odnosząc się do uwagi formułowanej przez autorów raportu odnośnie ustalenia progu 

uprawniającego do nagrody na podstawie średniej co powoduje, że do ostatniej chwili nie jest 

on znany, wydaje się, iż frustracja pracowników PUP może być zrozumiała. Niemniej jednak 

należy się zastanowić, co stałoby się w sytuacji gdyby MRPiPS arbitralnie wyznaczył 

oczekiwany poziom osiągnięcia wskaźnika efektywności – czy wtedy nie spotkalibyśmy się 

z zarzutem, że jest on wyznaczony na zbyt niskim poziomie (wtedy 2% traci swój motywacyjny 

charakter, bo nagroda trafia do (prawie) wszystkich) lub zbyt wysokim poziomie (ryzyko 
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odwrotnego zarzutu)? Na jakiej podstawie miałby być wyznaczony oczekiwany poziom 

wskaźnika? Na poziomie zeszłego roku? A co w sytuacji, gdy sytuacja na rynku pracy się 

poprawia? Czy nie będzie to wtedy demotywujące? Należy wskazać, że celem wprowadzenia 

rozwiązania dotyczącego proefektwynościowego podziału środków było zapewnienie 

mechanizmu, który będzie motywował urzędy do uwzględniania kwestii optymalizacji 

wykorzystania środków FP, a nie uzyskanie efektywności zatrudnieniowej na poziomie X.  

Ad. 4  

Pracownicy PUP są pracownikami samorządowymi i podlegają staroście, który pełni wobec 

nich obowiązki pracodawcy. Na poziomie Ustawy nie ma więc możliwości zagwarantowania 

podziału środków w określony sposób, za wyjątkiem zapisania ich przeznaczenia.  

W niemniejszym opracowaniu MRPiPS wskazuje również na ten problem. Obecnie 

podejmowane są działania na rzecz zapewnienia dystrybucji środków zgodnie z ich 

przeznaczeniem, choć należy pamiętać, że nie jest możliwe ograniczenia kompetencji 

samorządu w tym zakresie. 

Ad. 5  

Z analizy raportu zleconego w 2015 r. Warszawskiemu Instytutowi Studiów Ekonomicznych 

(WISE Insitute) przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, o nazwie: „Ranking 

Efektywności działania powiatowych urzędów pracy w oparciu o dane z systemu Syriusz STD”, 

wynika, że nie ma korelacji pomiędzy wskaźnikiem bezrobocia, a uzyskanymi wskaźnikami 

efektywności zatrudnieniowej, co uprawnia do wniosku, że sytuacja na rynku pracy mierzona 

stopą bezrobocia nie wpływa na efektywność działania PUP – co zresztą potwierdzają autorzy 

raportu. Wydaje się więc, że w tym obszarze istotne byłoby lepsze informowanie pracowników 

PSZ o wynikach badań i analiz. 

Ad. 6  

Odnośnie podatności mechanizmu na manipulacje statystykami należy wyjaśnić,  

że podstawowym źródłem danych dotyczących efektywności są informacje przekazywane 

przez PUP za pośrednictwem WUP do Głównego Urzędu Statystycznego, a następnie  

do MRPiPS, gdzie na ich podstawie pracownicy Ministerstwa dokonują obliczeń wartości 

wskaźników zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie. Dane, które są przekazywane przez 

każdy z PUP, są generowane (zliczane) z systemu SyriuszStd w znacznej mierze w sposób 

automatyczny na podstawie zarejestrowanych zdarzeń dotyczących każdej z osób 
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bezrobotnych zapisanych w rejestrze bezrobotnych, co w znacznej mierze ogranicza 

możliwość ingerencji. Wszystkie urzędy wypełniają takie same sprawozdania, których wzory 

są określone w tzw. rozporządzeniu formularzowym, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów  

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich 

wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 

statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, 

ogłaszanym co roku na dany rok kalendarzowy. Ww. rozporządzenie zawiera również 

definicje, objaśnienia użytych pojęć czy objaśniania dotyczące sposobu wypełnienia, co z całą 

pewnością ujednolica sposób przekazywania danych. Dane konieczne do potwierdzenia efektu 

zatrudnieniowego (podjęcie pracy) są generowane z systemu ZUS.  

inne badania, analizy, opinie i oceny 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

Przekazane uwagi urzędów pracy dotyczyły następujących kwestii:  

 przedłużenia na czas nieokreślony lub do końca kolejnego okresu programowania  

(do 2020 r.) przyznawania samorządom powiatów 5% FP na wynagrodzenia i składki 

na ubezpieczenia społeczne oraz 2% FP na nagrody. Zdaniem PUP środki te niezbędne 

są do prawidłowego funkcjonowania urzędu, 

 zwiększenia kwoty środków FP przeznaczonej na dodatki do wynagrodzeń 

pracowników PUP tak,  aby można było przyznać dodatki wszystkim pracownikom PUP, 

nie tylko pracownikom kluczowym. Każdy pracownik przyczynia się do wzrostu 

efektywności i poprawy wizerunku PSZ, 

 naliczanie 5% od kwoty środków (limitu) FP ustalonej na rok poprzedni na realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej powinno uwzględniać środki FP na KFS i realizację art. 150f  

Ustawy, 

 uelastycznienia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Powinien on uwzględniać 

specyfikę rynku pracy na jakim działa urząd, stopę bezrobocia na danym terenie, liczbę 

istniejących podmiotów gospodarczych, wielkość i rodzaje form aktywizacji 

realizowanych przez PUP, rezultaty aktywizacji osób w szczególnej sytuacji, w tym 
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posiadających profil pomocy III czy ogólną liczbę osób aktywizowanych. Efektywność 

to także liczba realizowanych projektów i pozyskiwane na ten cel fundusze unijne 

(również postulat zmiany algorytmu liczenia efektywności),  

 ustalenia, z odpowiednim wyprzedzeniem na dany rok, wskaźników efektywności, 

które Ministerstwo uznaje za właściwe do uzyskania nagród w ramach 2% i nagród 

specjalnych (tj. ustalenie z wyprzedzeniem wartości wskaźników, których osiągnięcie 

gwarantuje otrzymanie nagrody 2%), 

 wprowadzenia możliwości refundacji z FP składek na ubezpieczenia społeczne 

należnych od dodatków. Brak możliwości refundacji składek jest często powodem 

nieprzyznania bądź przyznania w niższej wysokości dodatków z uwagi na brak 

zabezpieczenia środków na pochodne. 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Zakładany efekt w tym zakresie został osiągnięty, gdyż:  

- zapewniono w okresie 2014-2017 wsparcie wynagrodzeń dla pracowników PUP,  

co przełożyło się pozytywnie na wysokość wynagrodzeń,  

- wzrosła motywacja pracowników PUP do działań proefektywnościowych, o czym może 

świadczyć poprawa wartości ogólnopolskiego wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej, co oznacza wzrost skuteczności działań urzędów pracy, a co za tym 

idzie racjonalność wydatkowania środków FP przeznaczonych na aktywne programy 

przeciwdziałania bezrobociu. 

Odnośnie wartości wskaźnika efektywności kosztowej, w roku 2014 nastąpił jego 

spadek w porównaniu do roku 2013. Niekorzystna dla urzędów pracy różnica 

wskaźnika efektywności kosztowej pomiędzy rokiem 2014 i 2015 spowodowana była 

w znacznej mierze zmianą metodologii liczenia efektywności kosztowej, która 

nastąpiła w 2015 r.  

Ewentualnie, tematem poddawanym rozważaniom jest sposób pomiaru efektywności (w tym 

kształt definicji ustawowych efektywności kosztowej  i zatrudnieniowej).  
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I. 8. Trójstronne umowy szkoleniowe 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Szkolenie w ramach TUS zamawia pracodawca, który zawiera umowę ze starostą i instytucją 

szkoleniową na przeszkolenie danego bezrobotnego w zakresie, który wybrał sam 

pracodawca. W umowie pracodawca zobowiązuje się zatrudnić bezrobotnego po odbytym 

szkoleniu na okres 6 miesięcy, a instytucja szkoleniowa dostosować program kształcenia  

do potrzeb pracodawcy. Szkolenie na zamówienie uznane jest za pomoc dla pracodawcy i jest 

udzielane na zasadach pomocy de minimis. Sfinansowanie ze środków FP szkoleń w ramach 

TUS może otrzymać każda zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna po ustaleniu 

dla niej profilu pomocy i ujęciu tego rodzaju wsparcia w IPD.  

 

B. Założone mierniki realizacji  

Na etapie projektowania zmian Ustawy nie ustalono mierników realizacji celu dla tego 

rozwiązania. Tym niemniej do oceny jego funkcjonowania można przyjąć następujące 

wskaźniki: 

 1) liczba podpisanych TUS 

W 2014 r. w ciągu 6 miesięcy podpisano 171 TUS, w 2015 r. – 373 tego typu umowy. 

2) procent osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie po szkoleniu w ramach TUS 

W 2015 r. w okresie 3 miesięcy po zakończeniu realizacji TUS w zatrudnieniu pozostawało 

78,8% szkolonych (wg danych Załącznika Nr 4 do sprawozdania MPiPS-01); w tym okresie 

przeciętna skuteczność szkoleń bezrobotnych wynosiła 59,4%.  

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzone przepisy w zakresie TUS są akceptowane przez urzędy pracy. TUS spełniają 

swoją funkcję i wydają się skutecznie prowadzić do zatrudnienia przez podniesienie 

kompetencji bezrobotnych. Dane statystyczne sugerują, że skuteczność aktywizacji  

z wykorzystaniem tych umów jest znacznie wyższa niż w przypadku „tradycyjnego” 

skierowania na szkolenie. Jednak niezbyt częste wykorzystywanie TUS może wiązać się 

z przyjęciem zasady, że tego typu szkolenie bezrobotnych stanowi dla pracodawców pomoc 
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de minimis, co może ich zniechęcać w angażowanie się w ten rodzaj działań aktywizacyjnych. 

Ponadto, pracodawcy nie zawsze chcą deklarować zatrudnianie uczestników szkolenia  

przez 6 miesięcy, obawiając się czy sprawdzą się oni w pracy.  

 

badanie ankietowe  

 

MRPiPS w okresie 6-21 kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące TUS. 

Kwestionariusz wypełniło 96,2% urzędów pracy.  

Choć generalna ocena wprowadzenia TUS sprawia urzędom pracy trudności, to większość 

respondentów opowiada się za pozostawieniem rozwiązań wprowadzonych nowelizacją 

Ustawy. TUS uważana jest za efektywną formę aktywizacji (prawie 80% wskazań), a okres 

obowiązkowego zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu w ramach TUS powinien 

trwać – wg ankietowanych – jak dotychczas 6 miesięcy. 

Zmiany postulowane przez urzędy pracy: 

 większość ankietowanych chce zagwarantować pracodawcy udział w rekrutacji 

bezrobotnych na szkolenie w ramach tego instrumentu (75% wskazań); 

 niemal połowa ankietowanych proponuje uregulowanie możliwości przeprowadzenia 

części szkolenia u pracodawcy (47% głosów), w wymiarze nie większym niż 50% 

programu  zajęć;  

 aż 94% ankietowanych jest przekonanych, że należy wprowadzić ustawowe sankcje  

za niedotrzymanie przez instytucję szkoleniową lub pracodawcę warunków TUS. 

Pojawiły się też istotne pojedyncze głosy – do rozważenia, np. pracodawca powinien sam 

wskazać instytucję szkoleniową do realizacji usługi szkoleniowej, bezrobotny powinien być 

stroną umowy, należy limitować dofinansowanie do 100% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli 

szkolenie jest droższe – pracodawca powinien dopłacać 10% wkładu.  

Ponadto, pojawiły się komentarze o niewielkim zainteresowaniu TUS (wobec atrakcyjniejszych 

dla pracodawców i bezrobotnych innych form aktywizacji). 
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inne badania, analizy, opinie i oceny 

 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

Przekazane przez urzędy pracy uwagi w trakcie 2 lat funkcjonowania instrumentu TUS 

dotyczyły następujących kwestii: 

 szkolenia bezrobotnych na podstawie TUS nie powinny być uznawane za pomoc 

udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;  

 należy wprowadzić ustawowe sankcje dla pracodawcy za niedotrzymanie warunku 

umowy dotyczącego zatrudnienia uczestników szkolenia. 

dane statystyczne  

 

W 2014 r. w okresie od 27 maja do 31 grudnia szkolenia w ramach TUS rozpoczęło 239 osób 

bezrobotnych, w 2015 r. – 823 osoby. Korzystna jest tendencja wzrostowa zainteresowania tą 

formą (w 2 razy dłuższym okresie 3 razy więcej skierowanych bezrobotnych). Jednak szkolenia 

organizowane na podstawie TUS są nieliczne, w 2015 r. w szkoleniach tego typu wzięło udział 

1,2% wszystkich bezrobotnych uczestników szkoleń.  

W 2015 r. szkolenie na podstawie TUS ukończyły 782 osoby, przy czym pracę w ciągu  

3 miesięcy od zakończenia realizacji tych umów podjęło 616 osób. 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Cel wprowadzenia TUS został spełniony jeśli wziąć pod uwagę wysoką skuteczność tego 

instrumentu w doprowadzaniu bezrobotnych do zatrudnienia. Wprowadzenie do Ustawy TUS 

umożliwiło urzędom pracy lepsze dostosowanie działań z zakresu świadczenia usługi 

szkoleniowej do potrzeb rynku pracy. Szkolenia „szyte na miarę” są odpowiedzią na zgłoszone 

przez pracodawców wymagania dotyczące poszukiwanych przez nich kwalifikacji  

i kompetencji. Urzędy pracy oferują osobom bezrobotnym skuteczne wsparcie prowadzące  

do zatrudnienia.  

Jednak niewielka liczba umów szkoleniowych tego typu oraz niewielka liczba uczestników 

szkoleń sprawiają, że nie można mówić o pełnej realizacji celu wprowadzenia TUS.  
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Nie traktowanie szkoleń bezrobotnych jako wsparcia pracodawcy regulowanego zasadami 

pomocy de minimis, umożliwienie pracodawcom większego wpływu na wybór realizatora 

szkolenia, zagwarantowanie im udziału w rekrutacji na szkolenie oraz usankcjonowanie 

możliwości realizowania praktycznej części szkolenia u pracodawcy powinno zwiększyć 

atrakcyjność tej formy aktywizacji, a tym samym częstotliwość stosowania. 

Jednocześnie, doprecyzowanie przepisów dotyczących TUS powinno zapewnić lepszą spójność 

z pozostałymi rozwiązaniami Ustawy, zapewnić korzystne warunki dla bezrobotnych  

i stworzyć zabezpieczenie dla racjonalnego inwestowania środków FP.  

Głównie zmiany powinny pójść w kierunku limitowania kwoty finansowanego szkolenia, 

doprecyzowania warunków oferowanego przez pracodawcę zatrudnienia po zakończeniu 

szkolenia przy jednoczesnym nałożeniu sankcji na bezrobotnego za niepodjęcie pracy  

po zakończonym szkoleniu oraz określenia sankcji za niedotrzymanie przez instytucję 

szkoleniową lub pracodawcę warunków TUS.        
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II. Stworzenie miejsc pracy i wsparcie powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych, 
w tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka 

Środkami realizacji tego celu były: 

1. grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne, 

2. pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

3. programy regionalne. 

II. 1  Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

W ramach grantu na telepracę starostą na podstawie umowy zawartej z pracodawcą  

albo przedsiębiorcą otrzymuje z FP grant w wysokości do 6-krotności minimalnego 

wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica 

powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,  

lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed 

rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą 

zależną. Pracodawca w umowie musi zagwarantować utrzymanie zatrudnienia przez  

12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie pełnego 

wymiaru czasu pracy, pod rygorem zwrotu otrzymanego grantu. 

Natomiast w ramach świadczenia aktywizacyjnego pracodawca otrzymuje przez  

12 (w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę) lub 18 miesięcy (w wysokości  

⅓ minimalnego wynagrodzenia za pracę) świadczenie za zatrudnienie w pełnym wymiarze 

czasu pracy bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej  

z wychowanie dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który 

w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania 

opieki nad osobą zależną. Pracodawca gwarantuje dalsze zatrudnienie skierowanego 



str. 99 

 

bezrobotnego po okresie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez odpowiednio 

kolejne 6 lub 9 miesięcy, pod rygorem zwrotu otrzymanego świadczenia.  

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania grantu na telepracę i świadczenia aktywizacyjnego przyjęto 

następujące wskaźniki: 

1) liczba osób zatrudnionych w następstwie udzielenia grantu na telepracę  

lub świadczenia aktywizacyjnego (matek, ojców, osób sprawujących opiekę nad osobą 

zależną)24 

Łącznie w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy do końca 2015 r. w ramach obu 

instrumentów zatrudnienie podjęło 76 osób. 

W 2014 r. w wyniku zastosowania tych instrumentów zatrudnienie podjęły 31 osoby, w tym  

2 osoby w ramach grantu na telepracę, zaś 29 osób w ramach świadczenia aktywizacyjnego. 

W 2015 r. liczba ta wzrosła i było to 45 osób, w tym 6 osób w ramach grantu na telepracę,  

zaś 39 osób w ramach świadczenia aktywizacyjnego. 

2) liczba kobiet, które podjęły zatrudnienie w następstwie udzielenia grantu na telepracę  

lub świadczenia aktywizacyjnego25 

Z posiadanych danych wynika, że spośród 45 osób bezrobotnych powracających  

na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad 

osobą zależną, które podjęły zatrudnienie w wyniku zastosowania tych instrumentów  

w 2015 r., 41 osób stanowiły kobiety. 

3) liczba nowych miejsc pracy, w tym miejsc samozatrudnienia, utworzonych w wyniku 

zastosowania grantu na telepracę lub świadczenia aktywizacyjnego26 

W 2014 r. było to 31 nowych miejsc pracy (w tym 2 utworzone w ramach grantu na telepracę, 

29 w ramach świadczenia aktywizacyjnego), zaś w 2015 r. – 45 nowych miejsc pracy 

                                                           
24 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r. Dane za 2014 r. (od 27 maja do końca roku) 
były gromadzone na podstawie prowadzonego przez DRP monitoringu. 
25 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r. 
26 Patrz przypis 24. 
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(w tym 6 utworzonych w ramach grantu na telepracę, 39 w ramach świadczenia 

aktywizacyjnego). 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

W związku z niewielkim stopniem w jakim wykorzystano grant na telepracę i świadczenie 

aktywizacyjne trudno dokonać jednoznacznej oceny wprowadzonych instrumentów. Niemniej 

jednak każde nowoutworzone miejsce pracy, zwłaszcza dla bezrobotnych, którzy  

na dłuższy okres czasu zostali wyłączeni z rynku pracy, należy uznać za pozytywny fakt.  

Na podstawie zgromadzonych danych można jednak stwierdzić, że z tych dwóch 

instrumentów przewidzianych dla powracających na rynek pracy bezrobotnych rodziców  

i bezrobotnych opiekunów osób zależnych, to świadczenie aktywizacyjne cieszyło się 

zdecydowanie większym zainteresowaniem pracodawców. Można założyć, że w znacznym 

stopniu spowodowane było to tym, iż w Polsce telepraca nie jest rozpowszechnioną formą 

świadczenia pracy przez pracowników i fakt ten z dużym prawdopodobieństwem przełożył się 

na wykorzystanie grantu na telepracę w urzędach pracy.  

Ponadto, jak wynika z informacji pozyskanych z PUP, funkcjonowanie innych, łatwiejszych  

w zastosowaniu instrumentów rynku pracy, spowodowało niskie wykorzystanie obu nowych 

instrumentów. W odniesieniu do świadczenia aktywizacyjnego wskazane również zostało,  

że brak zainteresowania pracodawców wynikał ze zbyt niskiej – w opinii pracodawców – kwoty 

świadczenia. Mając na uwadze stopień wykorzystana grantu na telepracę oraz świadczenia 

aktywizacyjnego większości PUP opowiada się za wykreśleniem niniejszych instrumentów  

z katalogu instrumentów rynku pracy. 

 

badanie ankietowe  

MRPiPS w ostatnim tygodniu kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące 

grantu na telepracę i świadczenia aktywizacyjnego. Wzięło w nim udział 282 PUP.   

 Grant na telepracę 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że od momentu wejścia w życie nowelizacji Ustawy tylko  

8 z 282 PUP zawarło umowy o skierowanie bezrobotnego w ramach grantu na telepracę  

(co stanowi 3% wszystkich PUP biorących udział w badaniu).  
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Jednocześnie te PUP, które nie zawarły umowy, jako najczęstsze powody tego faktu wskazały 

przede wszystkim małe zainteresowanie telepracą pracodawców w Polsce oraz 

funkcjonowanie innych instrumentów rynku pracy, które pracodawcy uznają za łatwiejsze  

w zastosowaniu i bardziej korzystne z ich punktu widzenia. 

Poniższa tabela przedstawia liczbowy rozkład przyczyn niezawarcia umowy. 

Grant na telepracę 

Liczba PUP, które nie zawarły umowy o skierowanie bezrobotnego w ramach 
grantu na telepracę 

274 

Przyczyny niezawarcia umowy o skierowanie bezrobotnego w ramach grantu na telepracę – PUP 
mógł wskazać więcej niż jedną przyczynę: 

 

generalnie małe zainteresowanie telepracą pracodawców  
w Polsce 

222 

zbyt skomplikowane przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) regulujące telepracę 

18 

brak bezrobotnych spełniających kryteria do skierowania  
w ramach tego instrumentu 

22 

zbyt niska wysokość grantu 9 

funkcjonowanie w Ustawie innych, łatwiejszych w zastosowaniu instrumentów 
rynku pracy, które cieszą się większym zainteresowaniem pracodawców 

222 

 

Znamienne dla oceny funkcjonowania tego instrumentu jest to, że znaczna większość, gdyż 

88% PUP biorących udział w badaniu (a zatem zarówno tych, które zawarły umowę, jak i tych, 

które nie zawarły umowy) opowiedziało się za usunięciem grantu na telepracę z katalogu 

instrumentów rynku pracy zawartych w Ustawie. 

Wnioski z oceny funkcjonowania grantu na telepracę 

Wyszczególnienie  
liczba 

urzędów 
% urzędów 

Liczba PUP, które wzięły udział w badaniu 282 100% 

zasadne jest pozostawienie tego instrumentu rynku pracy 34 12% 

zasadne jest wykreślenie tego instrumentu  
z katalogu instrumentów rynku pracy 

248 88% 
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 Świadczenie aktywizacyjne 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że od momentu wejścia w życie nowelizacji Ustawy tylko 23 

z 282 PUP zawarło umowy o skierowanie bezrobotnego w ramach świadczenia 

aktywizacyjnego (co stanowi 8% wszystkich PUP biorących udział w badaniu).  

Jednocześnie te PUP, które nie zawarły umowy, jako najczęstsze powody tego faktu wskazały 

przede wszystkim niewielkie zainteresowanie pracodawców tym instrumentem z uwagi  

na zbyt niską z ich punktu widzenia kwotę świadczenia oraz funkcjonowanie innych 

instrumentów rynku pracy, które pracodawcy uznają za łatwiejsze w zastosowaniu. 

Poniższa tabela przedstawia liczbowy rozkład przyczyn niezawarcia umowy. 

Świadczenie aktywizacyjne 

Liczba PUP, które nie zawarły umowy o skierowanie bezrobotnego w ramach 
świadczenia aktywizacyjnego 

259 

Przyczyny nie zawarcia umowy o skierowanie bezrobotnego w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego – PUP mógł wskazać więcej niż jedną przyczynę: 

 

brak zainteresowania pracodawców tym instrumentem rynku pracy  
z uwagi na niską kwotę świadczenia 

142 

brak zainteresowania pracodawców tym instrumentem rynku pracy  
z uwagi na zbyt długi okres obowiązku utrzymania w zatrudnieniu 

56 

brak bezrobotnych spełniających kryteria do skierowania  
w ramach tego instrumentu 

37 

funkcjonowanie w Ustawie innych instrumentów rynku pracy 229 

 

Znamienne dla oceny funkcjonowania tego instrumentu jest to, że większość, gdyż 66% PUP 

biorących udział w badaniu (a zatem zarówno tych, które zawarły umowę, jak i tych, które nie 

zawarły umowy) opowiedziało się za usunięciem świadczenia aktywizacyjnego z katalogu 

instrumentów rynku pracy zawartych w Ustawie. Natomiast z PUP, które opowiedziały się  

za pozostawieniem świadczenia aktywizacyjnego, jednak z niezbędnymi modyfikacjami, 

najwięcej wskazało na konieczność podwyższenia kwoty świadczenia. 
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Wnioski z oceny funkcjonowania świadczenia aktywizacyjnego 

Wyszczególnienie 
liczba 

urzędów 
% urzędów 

Liczba PUP, które wzięły udział w badaniu 282 100% 

zasadne jest pozostawienie tego instrumentu rynku pracy  
w niezmienionym kształcie 

20 7% 

zasadne jest pozostawienie tego instrumentu rynku pracy, niemniej 
jednak konieczne jest wprowadzenie w nim zmian 

76 27% 

zasadne jest wykreślenie tego instrumentu z katalogu 
instrumentów rynku pracy 

186 66% 

 

  dane statystyczne27  

Łącznie w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy do końca 2015 r. w ramach obu 

instrumentów zatrudnienie podjęło 76 osób. 

W 2014 r. w wyniku zastosowania tych instrumentów zatrudnienie podjęły 31 osoby, w tym  

2 osoby w ramach grantu na telepracę, zaś 29 osób w ramach świadczenia aktywizacyjnego. 

W 2015 r. liczba ta wzrosła i było to 45 osób, w tym 6 osób w ramach grantu na telepracę,  

zaś 39 osób w ramach świadczenia aktywizacyjnego. 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wprowadzenie nowych instrumentów miało na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych 

powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (urlop 

wychowawczy, bierność zawodowa) oraz bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. 

Zarówno grant na telepracę, jak i świadczenie aktywizacyjne, zmniejszające całkowite koszty 

pracy, miały zachęcić pracodawców do zatrudniania osób, które mają trudności z powrotem 

na rynek pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem czy opieką nad osobą zależną, a także 

tych, które chciałyby łączyć opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną z pracą zawodową. 

                                                           
27 Patrz przypis 24. 



str. 104 

 

Wprowadzone rozwiązania miały pozytywnie wpłynąć na rynek pracy poprzez zmniejszenie 

bezrobocia wśród rodziców powracających na rynek pracy oraz zwiększenie aktywności 

zawodowej osób dotychczas biernych. Niemniej jednak mimo znacznej wysokości środków, 

które mógł otrzymać pracodawca lub przedsiębiorca zatrudniający kierowane osoby 

bezrobotne należy przyznać, że zakładany cel został osiągnięty tylko częściowo.  
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II. 2. Pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie 
działalności gospodarczej 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Nowelizacją Ustawy został wprowadzony nowy instrument aktywizacji zawodowej, tj. pożyczki 

na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, 

udzielane na preferencyjnych warunkach. Nabór wniosków o pożyczkę rozpoczął się w dniu 

17 listopada 2014 r. 

W ramach tego instrumentu oferowane jest wsparcie w postaci: 

 pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej udzielanej, w maksymalnej kwocie  

do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, niezatrudnionym i nie 

wykonującym innej pracy zarobkowej: 

- absolwentom szkół i uczelni do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania 

tytułu zawodowego, 

- zarejestrowanym bezrobotnym, 

- studentom ostatniego roku studiów wyższych; 

 pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego 

skierowanego przez PUP, w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, dla: 

- osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, 

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół  

i przedszkoli, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających w okresie ostatnich  

6 miesięcy w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika w pełnym 

wymiarze czasu pracy, 

- żłobków lub klubów dziecięcych; 

 bezpłatnego doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zakładania działalności 

gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej lub prowadzenia 

księgowości. 
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Pożyczki udzielane są za pośrednictwem pośredników finansowych wybranych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, który jest instytucją zarządzającą. 

 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania instrumentu w formie pożyczek: na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, przyjęto  

wskaźnik liczby nowych miejsc pracy. 

W wyniku zastosowania tego instrumentu w 2014 r. zatrudnienie znalazło 37 osób,  

zaś w 2015 r. liczba ta wzrosła i było to 1 737 osób. 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że instrument w formie pożyczek  

na podjęcie działalności gospodarczej oraz na tworzenie nowych miejsc pracy cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Od początku uruchomienia instrumentu w formie pożyczek na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz na tworzenie nowych miejsc pracy, tj. od listopada 2014 r. 

(rozpoczęcie naboru wniosków) do końca 2014 r. podpisano 29 umów o pożyczkę na podjęcie 

działalności gospodarczej na łączną kwotę 1 882 871 zł oraz 8 umów o pożyczkę na utworzenie 

stanowiska pracy na łączną kwotę 180 000 zł. Natomiast w 2015 r. podpisano 1 707 umów  

o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 105 381 343 zł  

oraz 29 umów o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy na łączną kwotę 108 671 zł. Liczba 

pożyczkobiorców wskazuje, że pomoc w formie niskooprocentowanych pożyczek jest 

atrakcyjnym instrumentem i odpowiada rzeczywistym potrzebom grupy docelowej  

oraz przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości. 

O dużym zainteresowaniu tym instrumentem świadczy fakt, że minister właściwy do spraw 

pracy dwukrotnie w 2015 r. uruchomił dodatkowe środki na jego realizację w łącznej kwocie 

62,8 mln zł, w związku z ich wykorzystaniem przez pośredników finansowych udzielających 

pożyczek.  

Cel w postaci poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy także został osiągnięty.  

Na podstawie zgromadzonych danych osoby poniżej 30 roku życia stanowią 53% wszystkich 

pożyczkobiorców, a 35% pożyczkobiorców stanowią studenci i absolwenci.  
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D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wprowadzenie nowego instrumentu w formie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej 

oraz na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych miało na celu poprawę sytuacji 

osób młodych na rynku pracy, a także zwiększenie liczby podmiotów, które mogą skorzystać 

ze wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej bądź na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Środki z oprocentowania i zwrotu udzielonych pożyczek są ponownie wykorzystane  

na udzielenie wsparcia kolejnym osobom/podmiotom. Mając na uwadze trudną sytuację  

na rynku pracy ludzi młodych w nowelizacji Ustawy przyjęto, że o pożyczkę na podjęcie 

działalności gospodarczej będą mogli wnioskować poza bezrobotnymi również poszukujący 

pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania 

tytułu zawodowego oraz studenci ostatniego roku studiów. Pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej i na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego udzielane są przez 

pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w całym kraju.  

W ramach nowego instrumentu oferowane są:  

- niskooprocentowana pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – maksymalna 

kwota pożyczki to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, na okres 7 lat,  

z oprocentowaniem na poziomie 0,44% w skali roku i z roczną karencją w spłacie 

kapitału, bez jakichkolwiek opłat i prowizji, 

- niskooprocentowana pożyczka na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób 

bezrobotnych – maksymalna kwota pożyczki to 6-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia w kraju, na okres 3 lat, pozostałe warunki jak w przypadku pożyczki na 

podjęcie działalności, za wyjątkiem karencji w spłacie kapitału, która nie dotyczy tego 

rodzaju pożyczek, 

- bezpłatne szkolenia i doradztwo dla: 

 wnioskodawców pożyczek – z zakresu aplikowania o pożyczkę, sporządzania 

biznes planu, itp.,  

 pożyczkobiorców – z zakresu np. prowadzenia księgowości, przepisów 

podatkowych, prowadzenia biznesu.        

Oferta pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej skierowana jest do 3 grup 

uprawnionych: 
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- absolwentów szkół i wyższych uczelni, 

- studentów ostatnich lat studiów, 

- bezrobotnych. 

Muszą być to osoby niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej. 

Pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy mogą być udzielane dla: 

- absolwentów szkół i wyższych uczelni, studentów ostatnich lat studiów, bezrobotnych, 

w tym pożyczkobiorców korzystających z pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej (po co najmniej 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych) 

oraz dla 

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, żłobków i klubów dziecięcych, 

niepublicznych szkół i przedszkoli.  

Pożyczkobiorcy, którzy utworzą stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, skierowanej przez 

PUP i utrzymają to stanowisko przez okres co najmniej roku, będą mogli liczyć na umorzenie 

pozostającej do spłaty (na moment spełnienia tego warunku) kwoty pożyczki na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

Wprowadzone rozwiązania miały pozytywnie wpłynąć na rynek pracy poprzez zmniejszenie 

bezrobocia wśród osób młodych oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób dotychczas 

biernych zawodowo. Należy przyznać, że zakładane cele zostały osiągnięte. Ponad połowa 

beneficjentów pomocy to osoby młode, poniżej 30 roku życia, a nowy instrument cieszy się 

dużym zainteresowaniem. 
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II. 3. Programy regionalne 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Programy regionalne wprowadzono w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych  

na rynku pracy oraz zwiększenia wpływu samorządu województwa na kształtowanie 

regionalnej polityki rynku pracy.  

Programy regionalne realizowane są przez WUP we współpracy z PUP wobec grup 

bezrobotnych określonych na podstawie diagnozy sytuacji na regionalnym rynku pracy.  

W ramach programów regionalnych PUP stosują usługi i instrumenty rynku pracy 

przewidziane w Ustawie. 

Aktualnie, z inicjatywy marszałka województwa, z wnioskiem o zainicjowanie programu 

regionalnego mogą wystąpić starostowie, wojewódzka rada rynku pracy, a także wojewódzka 

komisja dialogu społecznego. Programy regionalne pozwalają na szybkie reagowanie  

na dynamiczną sytuację na rynku pracy w ramach dostępnych środków FP, bez generowania 

dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zwiększenia liczby pracowników urzędów 

pracy do obsługi osób bezrobotnych w przypadku zmiennej stopy bezrobocia.  

Programy regionalne są finansowane ze środków FP oraz mogą być wspierane innymi 

środkami, zaś na ich realizację marszałek województwa może przeznaczyć środki do wysokości 

5% (limitu) kwoty środków FP ustalonej dla województwa na finansowanie programów  

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  

Za monitorowanie programu regionalnego w poszczególnych powiatach odpowiada 

marszałek województwa. 

 

B. Założone mierniki realizacji  

Projektując rozwiązanie nie założono osiągnięcia określonych mierników z poziomu 

centralnego. Działania realizowane przez PUP wobec grup bezrobotnych objętych programem 

regionalnym, a także przewidywane wskaźniki efektywności uzgodnione są z WUP odrębnie 

dla każdego powiatu włączonego w program regionalny. 
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Do oceny funkcjonowania programów regionalnych posłużą następujące wskaźniki:28 

1) liczba WUP realizujących programy regionalne

W 2015 r. realizowało programy regionalne 6 województw. W 2016 r. programy regionalne 

zamierza realizować 7 województw. 

2) liczba PUP (ogółem oraz w województwie) realizujących programy regionalne 

W 2015 r. realizację programów regionalnych rozpoczęło 88 PUP, zaś zakończyło ich realizację 

55 PUP. W końcu 2015 r. 43 PUP realizowały nadal programy regionalne. W 2016 r. programy 

regionalne zamierza realizować 56 PUP.  

3) liczba bezrobotnych uczestniczących w programach regionalnych 

W 2015 r. 5 551 osób rozpoczęło udział w  programach regionalnych, zaś zakończyło udział 

5 047 osoby. 372 osoby kontynuowały udział w programach regionalnych w końcu 2015 r.   

W 2016 r. w programach regionalnych planuje się objąć działaniami aktywizacyjnymi  

ok. 3,7 tys. osób.  

4) liczba bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w programach 

regionalnych  

W 2015 r. 3 570 osób podjęło pracę w trakcie lub do 3 miesięcy po zakończeniu udziału  

w programie regionalnym.  

5) poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

We wszystkich województwach, w których realizowano programy regionalne w 2015 r. 

nastąpił spadek stopy bezrobocia w odniesieniu do 2014 r. Dane te potwierdzają poprawę 

sytuacji na rynku pracy.  

 

 

 

 

 

                                                           
28 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r., Załącznik Nr 8, DZIAŁ 3. PROGRAMY 
REGIONALNE I UCZESTNICY PROGRAMÓW REGIONALNYCH oraz monitoring MRPiPS. 
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Średnia roczna stopa bezrobocia w 2014 i 2015 r.  
w układzie województw realizujących programy regionalne 

Wyszczególnienie 

Średnia stopa bezrobocia w % 

2014 2015 
wzrost/spadek  

w 2015 r. w porównaniu 
do 2014 r. w p. p. 

Stan w końcu okresu sprawozdawczego 

POLSKA 12,3 10,5 -1,8 

Dolnośląskie 11,8 9,5 -2,4 

Lubelskie 13,3 11,9 -1,4 

Małopolskie 10,6 8,9 -1,7 

Mazowieckie 10,4 9,0 -1,4 

Pomorskie 12,1 9,9 -2,1 

Świętokrzyskie 15,2 13,2 -2,0 

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego programów regionalnych należy 

ocenić pozytywnie, ponieważ w znaczny sposób zwiększono wpływ samorządu województwa 

na reagowanie na problemy zachodzące w poszczególnych powiatach.  

Dokonując oceny stopnia realizacji zdefiniowanego dla tego instrumentu celu stwierdzić 

należy, że został on osiągnięty częściowo, z uwagi na fakt, iż nie wszystkie samorządy 

województw zaangażowały się w realizację programów regionalnych. 

inne badania, analizy, opinie i oceny 

Od 2014 r. MRPiPS prowadzi wśród WUP cykliczny monitoring mający na celu określenie ile 

WUP zamierza realizować programy regionalne, na terenie ilu PUP mają być realizowane 

programy regionalne oraz ilu bezrobotnych ma zostać objętych działaniami aktywizującymi.  

Na podstawie monitoringu przygotowywana jest informacja zbiorcza przedkładana 

Ministrowi.
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Jak wynika z monitoringu MRPiPS przeprowadzonego wśród WUP, główną przyczyną stojącą 

na przeszkodzie, aby wszystkie WUP realizowały programy regionalne jest brak dodatkowych 

środków FP (innych niż algorytmowe) na ich realizację.  

Dodatkowo, WUP sygnalizowały wątpliwości natury interpretacyjnej dotyczące sposobu 

wyliczenia 5% kwoty środków (limitu) FP z przeznaczeniem na finansowanie realizacji 

programów regionalnych. Podkreślano m.in., że marszałek województwa może przeznaczyć 

na realizację programów regionalnych jedynie środki znajdujące się de facto w dyspozycji 

samorządów powiatów. Przeznaczenie przez marszałka województwa 5% kwoty środków 

(limitu) FP na finansowanie realizacji programu regionalnego tylko w części powiatów, 

skutkowałoby pomniejszeniem kwoty dostępnej na realizację programów promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla pozostałych 

powiatów. W związku z powyższym PUP nie są zainteresowane realizacją programów 

regionalnych. 

W odniesieniu do przekazanych przez WUP informacji o barierach w realizacji programów 

regionalnych należy wyjaśnić, że kwota (5%) jest maksymalną kwotą, na którą samorząd 

województwa może zawrzeć z samorządami powiatów porozumienia, o których mowa  

w art. 66c ust. 10 Ustawy. Z powyższej kwoty urzędy pracy mogą otrzymać środki na realizację 

programów regionalnych. Sejmik województwa wśród kryteriów podziału, o których mowa  

w art. 109 ust. 8 Ustawy, może uwzględnić realizację programów regionalnych. 

W obecnym stanie prawnym dotyczącym gospodarowania środkami FP, w tym środkami 

rezerwy FP, możliwe jest ponadto uruchomienie na realizację programów regionalnych 

środków rezerwy FP. 

Na etapie zbierania zapotrzebowania na środki rezerwy urzędy pracy nie zgłaszały potrzeby 

zabezpieczenia w rezerwie FP środków na ten cel. Mając na względzie aktualne zgłoszenia,  

w dniu 23 czerwca 2016 r. ogłoszono dla wszystkich województw nabór wniosków o środki 

rezerwy na realizację programów regionalnych w łącznej kwocie 50 mln zł. 
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dane statystyczne 29 

Zestawienia prezentowane niżej zawierają dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. 

BEZROBOTNI UCZESTNICY PROGRAMÓW REGIONALNYCH  

W liczbach bezwzględnych ROK 2015 

Wyszczególnienie 

Osoby bezrobotne, które 

w okresie 
sprawozdawczym 

w końcu 
okresu 

sprawozdaw. 
kontynuują 

podjęły pracę  
w trakcie lub do  

3 miesięcy po 
zakończeniu 

udziału w 
programie 

regionalnym 

rozpoczęły zakończyły 

udział w programie regionalnym 

POLSKA 

Ogółem 5 551 5 047 372 3 570 

z 
w

ie
rs

za
 o

gó
łe

m
 

kobiety 3 083 2 835 173 1 935 

do 30 roku życia 2 436 2 271 132 1 645 

powyżej 50 roku życia 1 218 1 037 156 667 

długotrwale bezrobotni 2 871 2 583 188 1 780 

korzystający ze świadczeń  
z pomocy społecznej 

112 103 3 36 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

620 578 28 410 

posiadający co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia 

7 7 - 4 

niepełnosprawni 241 215 21 132 

z ustalonym profilem II 5 393 4 909 356 3 460 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2015 r., Załącznik Nr 8, DZIAŁ 3. PROGRAMY 
REGIONALNE I UCZESTNICY PROGRAMÓW REGIONALNYCH. 
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BEZROBOTNI UCZESTNICY PROGRAMÓW REGIONALNYCH 

W liczbach bezwzględnych ROK 2015 

Wyszczególnienie 

Osoby bezrobotne, które 

w okresie 
sprawozdawczym 

w końcu okresu 
sprawozdaw. 
kontynuują 

podjęły pracę  
w trakcie lub do  

3 miesięcy  
po zakończeniu 

udziału  
w programie 
regionalnym 

rozpoczęły zakończyły 

udział w programie regionalnym 

WOJEWÓDZTWO* 

dolnośląskie 1 472 1 298 89 995 

kujawsko-pomorskie - - - - 

lubelskie 1 153 1 062 79 871 

lubuskie - - - - 

łódzkie - - - - 

małopolskie 422 303 111 201 

mazowieckie 328 273 31 206 

opolskie - - - - 

podkarpackie - - - - 

podlaskie - - - - 

pomorskie 1 420 1 366 51 865 

śląskie - - - - 

świętokrzyskie 756 745 11 432 

warmińsko-mazurskie - - - - 

wielkopolskie - - - - 

zachodniopomorskie - - - - 

*Dla województw tylko dane z wiersza 02 „Ogółem” zawarte w cz. 3.2 dz.3 zał. 8 do sprawozdania MPiPS-
01 

Jak wynika z danych gromadzonych w ramach statystyki publicznej w 2015 r. programy 

regionalne były realizowane w 6 województwach, tj. dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, 

mazowieckim, pomorskie oraz świętokrzyskim. 

W 2015 r. realizację programów regionalnych rozpoczęło 88 PUP, zaś  ich realizację zakończyło 

55 PUP. W końcu 2015 r. 43 PUP realizowały nadal programy regionalne. 

W 2015 r. 5 551 osób rozpoczęło udział w programach regionalnych. W grupie tej 56% 

stanowiły kobiety. Uczestnikami programów regionalnych w przeważającej części były osoby, 

dla których PUP ustalił profil pomocy II – stanowiły one 97% ogółu skierowanych. Ponad 

połowa uczestników to osoby długotrwale bezrobotne, 44% stanowiły osoby do 30 roku życia, 

a 22% bezrobotni powyżej 50 roku życia. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
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i osoby niepełnosprawne stanowiły najmniej liczebną grupę uczestników (odpowiednio 2% i 

4% ogółu skierowanych do programów regionalnych). 

Spośród ogółu skierowanych do programów regionalnych,  91% uczestników zakończyło udział 

w programie, z czego 64% z powodu podjęcia pracy w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy  

po zakończeniu udziału w programie regionalnym. Efekty zatrudnieniowe w odniesieniu  

do struktury uczestników przedstawiały się w następujący sposób: 97% podjęć pracy dotyczyło 

osób z ustalonym profilem pomocy II, ponad połowa zatrudnionych – 54% – to kobiety. 

Biorąc pod uwagę inne cechy oraz kryterium wieku widać, że spośród osób które podjęły pracę 

połowę stanowią długotrwale bezrobotni, w przeważającej części pracę podejmowały osoby 

młode  (46% ogółu podjęć pracy) i osoby w wieku powyżej 50 roku życia (19% ogółu podjęć 

pracy). 

W poszczególnych województwach, które wdrożyły programy regionalne sytuacja 

przedstawiała się w sposób opisany poniżej. 

Pod względem liczby bezrobotnych skierowanych do programów regionalnych na czołowych 

pozycjach znajdują się województwa: dolnośląskie i pomorskie, następnie lubelskie, 

świętokrzyskie, małopolskie i mazowieckie. 

Z kolei z uwagi na efektywność zatrudnieniową programów na pierwsze miejsce wysuwa się 

województwo lubelskie – 76% uczestników podjęło pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy 

po zakończeniu udziału w programie regionalnym, następnie dolnośląskie – efekt 

zatrudnieniowy na poziomie 68%, mazowieckie – 63%, pomorskie – 61%, świętokrzyskie – 57% 

i małopolskie – 48%. 

Przedstawiona wysoka efektywność zatrudnieniowa działań podejmowanych w ramach 

programów regionalnych jest wynikiem przygotowania przez samorządy województw 

profesjonalnej  procedury  wdrożenia programów regionalnych, która została poprzedzona 

trafną diagnozą sytuacji na regionalnym rynku pracy i jej uzgodnieniem z samorządami 

powiatów. 

Dlatego też na podstawie przedłożonych danych statystycznych stwierdzić należy, że realizacja 

programów regionalnych może w istotny sposób przyczynić się do polepszenia sytuacji  

na regionalnych rynkach pracy. 
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D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Realizacja programów regionalnych jest zadaniem własnym samorządów województw 

i powiatów. Pomimo tego, że nowelizacja Ustawy umożliwiła na szerszą skalę inicjowanie  

i koordynowanie działań aktywizacyjnych z poziomu regionalnego, w latach 2015-2016 mniej 

niż 50% samorządów województw zaangażowało się w realizację programów regionalnych.  

Niemniej jednak samorządy województw, które zdecydowały się realizować programy 

regionalne, osiągnęły wysoką efektywność działań, co miało wpływ na sytuację  

na regionalnym rynku pracy. 
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III. Wzrost zatrudnienia młodych pracowników oraz skrócenie średniego czasu 
pozostawania bez pracy osób młodych 

Środkami realizacji tego celu były: 

1. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy  

za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy  

w życiu, 

2. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie. 

III. 1. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy  
za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz 
pierwszy w życiu 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

W ramach tego instrumentu starosta na podstawie zawartej umowy refunduje pracodawcy 

koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy  

za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie  

po raz pierwszy w życiu. Refundacja obejmuje okres do 12 miesięcy i jej wysokość nie może 

przekroczyć miesięcznie ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma obowiązek 

dalszego zatrudniania skierowanej osoby po okresie refundacji przez kolejne 6 miesięcy, pod 

rygorem zwrotu refundacji.  

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należne  

od pracodawcy za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy 

w życiu przyjęto następujące wskaźniki: 

1) średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnego do 25 roku życia30 

W 2015 r. średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnego do 25 roku życia wyniósł 7,6 

miesiąca, co oznacza, że był krótszy w stosunku do 2013 r. i 2014 r., w których wyniósł 

odpowiednio 8,4 i 8,3 miesiąca. 

                                                           
30 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2014 r. i 2015 r., Załącznik Nr 1. 
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2) liczba bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową czy działalność 

gospodarczą w wyniku zastosowania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 

należnych od pracodawcy za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących 

zatrudnienie po raz pierwszy w życiu31 

W 2014 r. wyniosła 29 osób, zaś w 2015 r. 44 osoby, zatem łącznie 73 osoby. 

3) stopa bezrobocia wśród osób młodych 

W 2015 r. wyniosła 20,8%, czyli spadła w stosunku do 2013 r. i 2014 r., w którym wyniosła 

odpowiednio 27,3% i 23,8%. 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzone rozwiązanie miało ułatwić podejmowanie pracy przez osoby, które  

do tej pory nie były zatrudnione i w związku z tym nie posiadają doświadczenia zawodowego.  

W związku z niewielkim stopniem w jakim wykorzystano ten instrument rynku pracy, trudno 

dokonać jego jednoznacznej oceny. Niemniej jednak każde miejsce pracy, na którym zostanie 

zatrudniona osoba młoda, znajdująca się dopiero na początku swojej drogi zawodowej, należy 

uznać za pozytywny fakt. 

Na podstawie zgromadzonych danych można jednak stwierdzić, że instrument ten nie cieszył 

się dużym zainteresowaniem pracodawców, choć można odnotować istotny wzrost 

zatrudnienia w wyniku jego zastosowania w 2015 r. (44 bezrobotnych do 30 roku życia)  

w stosunku do 2014 r. (29 bezrobotnych do 30 roku życia). 

Jak wynika z informacji pozyskanych z PUP, funkcjonowanie innych, łatwiejszych  

w zastosowaniu instrumentów rynku pracy, jak również zbyt niska – w opinii pracodawców – 

kwota refundacji, spowodowały słabe wykorzystanie tego instrumentu. 

Mając na uwadze stopień wykorzystana refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 

należne od pracodawcy za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz 

pierwszy w życiu znaczna część PUP opowiada się za wykreśleniem niniejszego instrumentu  

z katalogu instrumentów rynku pracy. 

                                                           
31 Patrz przypis 24. 
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badanie ankietowe  

MRPiPS w ostatnim tygodniu kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące 

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za bezrobotnych  

do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Wzięło w nim udział  

282 PUP.   

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że od momentu wejścia w życie nowelizacji Ustawy tylko 32 

z 282 PUP biorących udział w badaniu zawarło umowy o refundację składek na ubezpieczenia 

społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie  

po raz pierwszy w życiu (co stanowi 11% wszystkich PUP biorących udział w badaniu).  

Jednocześnie te PUP, które nie zawarły umowy, jako najczęstsze powody tego faktu wskazały 

przede wszystkim niewielkie zainteresowanie pracodawców tym instrumentem z uwagi  

na zbyt niską – z ich punktu widzenia – kwotę refundacji oraz funkcjonowanie innych 

instrumentów rynku pracy, które pracodawcy uznają za łatwiejsze w zastosowaniu. 

Poniższa tabela przedstawia liczbowy rozkład przyczyn niezawarcia umowy. 

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 
podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 

Liczba PUP, które nie zawarły umowy o refundację składek na ubezpieczenia 
społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 

250 

Przyczyny niezawarcia umowy o refundację składek na ubezpieczenia społeczne  
za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – PUP mógł wskazać więcej niż jedną przyczynę: 

 

brak zainteresowania pracodawców tym instrumentem rynku pracy z uwagi  
na niską kwotę refundacji – tylko składki na ubezpieczenia społeczne 

190 

brak zainteresowania pracodawców tym instrumentem rynku pracy z uwagi 
na zbyt długi okres obowiązku utrzymania w zatrudnieniu 

53 

brak bezrobotnych spełniających kryteria do skierowania  
w ramach tego instrumentu 

6 

funkcjonowanie w Ustawie innych instrumentów rynku pracy skierowanych  
do bezrobotnych do 30 roku życia 

209 

Znamienne dla oceny funkcjonowania tego instrumentu jest to, że większość, gdyż 63% PUP 

biorących udział w badaniu (a zatem zarówno tych, które zawarły umowę, jak i tych, które nie 

zawarły umowy) opowiedziało się za usunięciem refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie  

po raz pierwszy w życiu z katalogu instrumentów rynku pracy zawartych w Ustawie. Natomiast 
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z PUP, które opowiedziały się za pozostawieniem refundacji, jednak z niezbędnymi 

modyfikacjami, najwięcej wskazało na konieczność podwyższenia kwoty refundacji  

oraz zniesienie ograniczenia udzielania refundacji tylko za bezrobotnych podejmujących 

zatrudnienie pierwszy raz w życiu. 

Wnioski z oceny funkcjonowania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego 
bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 

Wyszczególnienie liczba urzędów % urzędów 

Liczba PUP, które wzięły udział w badaniu 282 100% 

zasadne jest pozostawienie tego instrumentu rynku pracy  
w niezmienionym kształcie 

19 7% 

zasadne jest pozostawienie tego instrumentu rynku pracy, 
niemniej jednak konieczne jest wprowadzenie w nim zmian 

76 30% 

zasadne jest wykreślenie tego instrumentu z katalogu 
instrumentów rynku pracy 

179 61% 

 

dane statystyczne  

Łącznie w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy do końca 2015 r. w ramach 

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia 

podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu pracę podjęło 73 osoby – 29 osób  

w 2014 r. i 44 osoby w 2015 r.32 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wprowadzenie instrumentu rynku pracy w postaci refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących prace po raz pierwszy w życiu 

miało na celu ułatwienie młodym zdobycia stażu zawodowego. Biorąc pod uwagę dostępne 

dane należy przyznać, że zakładany cel został osiągnięty tylko częściowo. 

 

 

                                                           
32 Patrz przypis 24. 
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III. 2. Bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

MRPiPS mając na uwadze, że osoby do 30 roku życia stanowią jedną z grup będących  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w nowelizacji Ustawy założyło zwiększenie pakietu 

możliwych rozwiązań kierowanych właśnie do tej grupy osób. W trosce o sytuację młodych, 

aktywnych bezrobotnych do 30 roku życia wprowadzony został pakiet dodatkowych 

instrumentów w postaci bonów: szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego  

i na zasiedlenie. Dzięki temu PUP, o ile nie dysponuje ofertą odpowiedniej pracy, może  

po ustaleniu bezrobotnemu profilu pomocy i ujęciu tego rodzaju wsparcia w IPD, umożliwić 

mu  aktywizację w ramach bonów. 

Bon szkoleniowy 

Urząd pracy w ramach bonu szkoleniowego gwarantuje młodej osobie bezrobotnej 

skierowanie na wybrane przez nią szkolenie. Starosta finansuje wówczas do wysokości 100% 

przeciętnego wynagrodzenia koszty tego szkolenia, a także koszty badań lekarskich  

lub psychologicznych oraz przejazdu i zakwaterowania (w formie ryczałtu), o ile zostają 

poniesione. Skierowany na szkolenie otrzymuje także stypendium szkoleniowe.  

Bon stażowy  

Urząd pracy w ramach bonu stażowego gwarantuje młodemu bezrobotnemu skierowanie  

na staż do wybranego przez niego pracodawcy i sfinansowanie stypendium. Ponadto, starosta 

finansuje koszty przejazdu (w formie ryczałtu) oraz koszty niezbędnych badań lekarskich  

lub psychologicznych, jeśli zostają poniesione. Staż trwa 6 miesięcy, a po tym okresie 

pracodawca ma obowiązek zatrudnić taką osobę na kolejne 6 miesięcy. Po spełnieniu tego 

obowiązku pracodawca otrzymuje premię w wysokości 1500 zł, która stanowi pomoc 

udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Bon zatrudnieniowy 

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnego posiadacza bonu. Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej 

osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić 
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ją na okres 18 miesięcy. Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. 

Termin ważności bonu określa starosta, ustalając czas na znalezienie pracodawcy.  

W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia 

i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku  

dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia. Refundacja kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego jest 

przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Pracodawca jest 

obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy  

po zakończeniu okresu refundacji. 

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy między starostą  

a pracodawcą. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania posiadacza bonu 

przez okres 18 miesięcy, pracodawca zwraca całość lub część uzyskanej refundacji (zależnie  

od momentu rozwiązania stosunku pracy). Wyjątek stanowi rozwiązanie stosunku pracy  

z inicjatywy posiadacza bonu lub z jego winy. 

Bon na zasiedlenie 

O bon na zasiedlenie może się ubiegać osoba, która planuje podjąć pracę lub działalność 

gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.    

Zakres wsparcia, który może otrzymać osoba jest ściśle powiązany z ustalonym dla niej 

profilem pomocy – oznacza to, że bon na zasiedlenie dostępny będzie tylko i wyłącznie  

dla tych bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy I bądź II. 

Wysokość wsparcia, o które ubiegać się może bezrobotny w ramach bonu na zasiedlenie 

wynosi maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia.  

Warunki jakie muszą zostać spełnione przez osobę, która otrzyma bon na zasiedlenie dotyczą 

następujących kwestii:  

- uzyskiwania przez bezrobotnego wynagrodzenia lub przychodu w wysokości  

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podlegania  

z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, 

- odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której 

bezrobotny zamieszka – musi ona wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej 
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miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie 

co najmniej 3 godziny dziennie, 

- czasu pozostawania w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia 

działalności gospodarcze – musi on wynosić  co najmniej 6 miesięcy. Spełnienie tego 

warunku bezrobotny wykazuje w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania ze starostą 

umowy.  

 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania bonów posłużyły następujące wskaźniki: 

1) wskaźnik zatrudnienia osób młodych (15-24 lata) 

W 2015 r. wyniósł 26,1%, czyli wzrósł o 7,7% w stosunku do 2013 r. 

2) średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnego do 25 roku życia 

W 2015 r. wyniósł 7,6%, czyli spadł o 9,52% w stosunku do 2013 r. 

3) liczba osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w wyniku zastosowania bonu 
szkoleniowego 

W 2015 r. 4 172 osoby podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od ukończenia szkolenia  

z wykorzystaniem bonu szkoleniowego.  

4) liczba osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w wyniku zastosowania bonu 
stażowego 

W 2015 r. 11 609 osób podjęło pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia umowy stażowej  

z zastosowaniem bonu stażowego.   

5) liczba osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w wyniku zastosowania bonu 
zatrudnieniowego  

W 2014 r. 1 599 osobom przyznano bon zatrudnieniowy. W 2015 r. forma ta cieszyła się 

większym zainteresowaniem, skorzystało z niej 3 239 osób. Natomiast do kwietnia 2016 r. 

łącznie 451 osobom przyznano bon zatrudnieniowy. Biorąc zatem pod uwagę okres jaki 

upłynął od wdrożenia tego instrumentu (27 maja 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r.) pomoc  

w zatrudnieniu w formule bonu zatrudnieniowego otrzymało 5 289. 
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6) liczba osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w wyniku zastosowania bonu  
na zasiedlenie  

Skala wdrażania bonu na zasiedlenie przedstawia się następująco: 

- 2014 r. –  1 334 osoby, 

- 2015 r. – 6 804 osoby, 

- do kwietnia 2016 r.  – 3 129 osób.  

Tym samym liczba osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku zastosowania tej formy wsparcia 

okresie od 27 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. wyniosła 11 267. 

Podjęcie działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie przedstawiało się 

następująco: 

- 2014 r. – 42 osoby, 

- 2015 r. – 123 osoby,  

- do kwietnia 2016 r. – 52 osoby.  

Tym samym liczba osób, które rozpoczęły aktywizację w ramach bonu na zasiedlenie poprzez 

podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 27 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

wyniosła 217. 

7) stopa bezrobocia wśród osób młodych (15-24 lata)  

W 2015 r. wyniosła 20,8%, czyli spadła w stosunku do 2013 r., w którym wyniosła 23,8%. 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Zakładano, że wprowadzone zmiany przyniosą szereg korzyści społecznych, dzięki zwiększeniu 

oferty wsparcia adresowanej do młodych bezrobotnych, zaś osoby te otrzymają pomoc 

adekwatną do potrzeb, wynikającą jednocześnie z ich mobilności i kreatywności.  

Wprowadzone nowe instrumenty mają wpływ na rynek pracy, w tym na poprawę wskaźników 

zatrudnieniowych wśród osób młodych. Dzięki wprowadzeniu nowych instrumentów 

aktywizacyjnych PUP dysponują większymi możliwościami pomocy osobom młodym. Ponadto, 

wprowadzone instrumenty ułatwiają osobom młodym wejście na rynek pracy.  

Choć niewielki procent bezrobotnych korzysta z bonu szkoleniowego czy też bonu stażowego, 

to dane statystyczne sugerują, że skuteczność aktywizacji z wykorzystaniem tych bonów jest 

wyższa niż w przypadku „tradycyjnego” skierowania na szkolenie czy staż.     
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Urzędy pracy pozytywnie oceniają regulacje prawne dotyczące bonu szkoleniowego  

i stażowego.  

badanie ankietowe  

Bon szkoleniowy 

MRPiPS w dniach 6-21 kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące bonu 

szkoleniowego. Kwestionariusz w całości wypełniło 96,2% urzędów pracy.  

Większość ankietowanych (2/3) dobrze ocenia wprowadzenie bonu szkoleniowego i uznaje, 

że przyczynia się on do wychodzenia z bezrobocia (opinia prawie 80% ankietowanych).   

Ponad połowa (54%) urzędów pracy postuluje udostępnienie bonów szkoleniowych  

dla wszystkich bezrobotnych (31% wskazuje jako beneficjentów wyłącznie osoby do 30 roku 

życia). 

Zdecydowana większość urzędów pracy opowiada się za utrzymaniem istniejących 

szczegółowych rozwiązań: 

 dotychczasowej wartość bonu do 100% przeciętnego wynagrodzenia (64% opinii); 

 dofinansowania przejazdu na szkolenie w formie ryczałtu w dotychczas limitowanej 

kwocie (82% opinii);  

 dofinansowania kosztów zakwaterowania, gdy zajęcia odbywają się poza miejscem 

zamieszkania w formie ryczałtu w obecnie przewidzianej kwocie (2/3 opinii); 

 wypłacania stypendium szkoleniowego w dotychczasowej wysokości 120% zasiłku  

dla bezrobotnych (90% opinii).  

Pojedyncze, istotne uwagi urzędów pracy dotyczyły m.in. rezygnacji ze szkoleń indywidualnych  

na rzecz bonów szkoleniowych lub odwrotnie; wprowadzenia możliwości finansowania 

kosztów egzaminów w ramach bonu szkoleniowego, zmniejszenia wysokości pobieranego 

stypendium na rzecz zwiększenia wartości bonu szkoleniowego, zawarcia w kwocie bonu 

szkoleniowego kwoty stypendium, wprowadzenia ustawowych gwarancji zatrudnienia przez 

pracodawcę osoby przeszkolonej z wykorzystaniem bonu i zobowiązania bezrobotnego  

do podjęcia zatrudnienia.    

Istotne problemy/uwagi zgłaszane przez urzędy pracy to zawyżanie kosztów szkoleń przez 

instytucje szkoleniowe, problemy w zakresie współpracy z przychodniami lekarskimi przy 
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rozliczaniu kosztów badań w ramach bonu szkoleniowego, konieczność rozważenia zmiany 

sposobu liczenia efektywności szkoleń.  

Bon stażowy 

MRPiPS w dniach 6-21 kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące bonu 

stażowego. Kwestionariusz w całości wypełniło 96,2% urzędów pracy.  

W opinii urzędów pracy bon stażowy dość dobrze pełni swoją funkcję. Ponad połowa 

ankietowanych pozytywnie ocenia wprowadzenie bonu stażowego, ponad 2/3 ankietowanych 

uznaje, że bon stażowy efektywnie pomaga w uzyskaniu zatrudnienia. 

Badane urzędy pracy są podzielone w kwestii adresatów bonu stażowego – tyle samo 

ankietowanych jest zwolennikiem udostępnienia bonu stażowego dla wszystkich osób 

bezrobotnych, co chce zachować ten instrument tylko dla młodych bezrobotnych. 

Większość ankietowanych opowiada się za utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań  

w zakresie bonu stażowego: 

 akceptowane są staże 6-miesięczne i proporcjonalna długość zatrudnienia po stażu 

(65% głosów – powinno być wymagane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;       

 akceptowana jest premia dla pracodawcy w obecnej wysokości (80% odpowiedzi);  

 akceptowane jest dofinansowanie przejazdu na staż w formie ryczałtu i w obecnej 

wysokości, a także finasowanie badań lekarskich/psychologicznych (ponad 80% 

badanych).          

W opinii urzędów pracy drobne zmiany mogłyby dotyczyć zasad wypłacania premii 

pracodawcy w sytuacji, gdy absolwent stażu nie odbędzie pełnego okresu zatrudnienia 

wymaganego umową – większość opowiada się za wypłacaniem premii proporcjonalnie  

do okresu zatrudnienia, jeśli to bezrobotny nie wywiązuje się z zatrudnienia, i pozbawieniem 

premii, gdy to wina pracodawcy.  

Pojawiły się też istotne pojedyncze głosy – do rozważenia, np. ustanowienie sankcji  

dla pracodawcy i bezrobotnego w sytuacji przerwania stażu i niepodjęcia/przerwania 

zatrudnienia po stażu; większe wymagania wstępne dla organizatorów stażu, np. co najmniej 

6-miesięczna działalność na rynku; wprowadzenie limitu korzystania z bonu stażowego; 

możliwość udziału stażysty w szkoleniach na koszt pracodawcy. 
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inne badania, analizy, opinie i oceny 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

Koniecznym jest wprowadzenie korekt w zakresie poszczególnych rozwiązań, które uporządkują 

i usprawnią realizację bonów. Uwagi zgłaszane przez urzędy pracy dotyczyły następujących 

kwestii: 

Bon szkoleniowy 

 doprecyzowania, czy w ramach bonu przysługuje stypendium szkoleniowe; 

 doprecyzowania zasad naliczania ryczałtu na przejazd i zakwaterowanie; 

 umożliwienia uczestnictwa w ramach bonu szkoleniowego w szkoleniach o niższej 

intensywności niż wymagane odnośnie szkoleń finansowanych z FP minimum 25h 

tygodniowo; 

 zapobiegania zjawisku zawyżania cen szkoleń przez instytucje szkoleniowe  

do maksymalnej wysokości bonu. 

Bon stażowy 

 doprecyzowania, czy w ramach bonu stażowego stosuje się przepisy rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowych 

warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160); 

 doprecyzowania zasad naliczania ryczałtu na przejazd; 

 umożliwienia proporcjonalnego wypłacania pracodawcy premii w sytuacji 

zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy. 

Bon zatrudnieniowy  

 rozszerzenia grupy beneficjentów na wszystkich bezrobotnych; 

 rozszerzenia kręgu podmiotów, które mogą zatrudniać osoby bezrobotne posiadające 

bon zatrudnieniowy – umożliwienie zatrudniania bezrobotnych, którym PUP przyznał 

bon zatrudnieniowy, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

niezatrudniające jeszcze pracowników;  

 wprowadzenia sankcji dla bezrobotnego przerywającego z własnej winy realizację 

umowy o pracę w ramach bonu;  
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 korekty przepisów dotyczących zwrotu otrzymanej refundacji, w sytuacji gdy 

zwolnienie osoby zatrudnionej w ramach bonu następuje po okresie refundacji. 

Obecnie sankcja określona dla tej sytuacji jest łagodniejsza od sankcji przewidzianej  

za zwolnienie osoby, które następuje w okresie objętym refundacją.   

Bon na zasiedlenie 

 rozszerzenia grupy beneficjentów na wszystkich bezrobotnych; 

 uszczelnienia mechanizmu przyznawania bonu na zasiedlenie, w celu zapobiegania 

nadużyciom w postaci rozwiązywania dotychczasowych stosunków pracy  

lub wnioskowania o tę formę w sytuacji, gdy osoba bez wsparcia urzędu pracy może 

podjąć zatrudnienie bez finansowania ze środków FP; 

 określenia okresu dotyczącego ubiegania się/ponownego ubiegania się o przyznanie 

bonu. Uwaga ta wynika z obserwacji urzędów pracy, które wskazują na występujące 

nadużycia; 

 wyłączenia działalności gospodarczej, związane z weryfikacją miejsca prowadzenia 

działalności pod kątem spełnienia warunków zdefiniowanych dla bonu na zasiedlenie; 

 doprecyzowania warunków uprawniających do skorzystania z bonu, w związku  

z wątpliwościami dotyczącymi stosowania preferencji wynikających z innych 

przepisów;   

 doprecyzowania sankcji i warunków rozliczania bonu, jakie w zakresie rozliczania 

bonów wynikają z obecnych przepisów, np. wymóg informowania urzędu pracy  

w terminie 7 dni o utracie lub podjęciu zatrudnienia, powiązany z sankcją zwrotu 

całości środków przyznanych w ramach bonu.  

dane statystyczne  

W grupie zarejestrowanych bezrobotnych do 30 roku życia – 498 912 osób: 

- 1,2% skorzystało z bonu szkoleniowego, 

- 1,8% skorzystało z bonu stażowego, 

- 1% skorzystało z bonu zatrudnieniowego, 
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- 1,6% skorzystało z bonu na zasiedlenie. 

Bon szkoleniowy 

W 2014 r. w okresie od 27 maja do 31 grudnia 2 475 młodych bezrobotnych rozpoczęło 

szkolenie z wykorzystaniem bonu szkoleniowego.  W 2015 r. było 5 972 takich osób (18% osób 

w wieku do 30 roku życia skierowanych na szkolenie). Wzrost liczby szkolących się odpowiadał 

odpowiednio dłuższemu okresowi stosowania tego instrumentu.  

W 2015 r. szkolenie ukończyły 5 884 osoby. W okresie do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia 

pracę podjęło 70,9% posiadaczy bonu szkoleniowego (wg danych z Załącznika Nr 4  

do sprawozdania MPiPS-01), przy skuteczności szkoleń w tym okresie średnio 59,4%. 

Bon stażowy 

W 2014 r. w okresie od 27 maja do 31 grudnia 10 176 młodych bezrobotnych rozpoczęło staż 

z wykorzystaniem bonu stażowego.  W 2015 r. było 9 100 takich osób (6% osób w wieku  

do 30 roku życia skierowanych na staż). Zatem obserwuje się bardzo duży spadek 

wykorzystania bonu stażowego w 2015 r., biorąc pod uwagę roczny, a nie półroczny okres jego 

stosowania.  

W 2015 r. staż ukończyło 12 989 osób (ze względu na dużą popularność bonów stażowych 

dystrybuowanych w II połowie 2014 r., liczba kończących staże w 2015 r. jest wyższa niż tych, 

którzy staż rozpoczęli).  

W okresie do 3 miesięcy po zakończeniu umowy o organizację stażu pracę podjęło 89,4% 

posiadaczy bonu stażowego (wg danych Załącznika Nr 4 do sprawozdania MPiPS-01),  

przy średniej skuteczności stażu w tym okresie na poziomie 81,5%. 

Bon zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie 

Od wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe instrumenty do końca 2015 r. z bonu  

zatrudnieniowego skorzystało łącznie 4 838 młodych bezrobotnych, z tego 1 599 przez okres  

6 miesięcy 2014 r. oraz 3 239 w 2015 r.  W tym samym okresie z bonu na zasiedlenie skorzystało 

łącznie 8 303 osoby, z czego w drugim półroczu 2014 r. 1 376 osób i w 2015 r. 6 927 osób. 

Spośród osób podejmujących aktywizację zawodową w ramach bonu na zasiedlenie,  

w analizowanym okresie, 8 138 bezrobotnych (tj. 98% ogółu korzystających z bonu) podjęła 

pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, a 165 (tj. 2%) bezrobotnych podjęło  

w tym czasie działalność gospodarczą.  
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W ocenie Ministerstwa wprowadzenie bonu na zasiedlenie i bonu zatrudnieniowego było jak 

najbardziej trafnym posunięciem, które umożliwiło wielu młodym bezrobotnym zaistnienie  

na rynku pracy. Sygnały napływające z PUP świadczą o tym, że skala oczekiwań w zakresie tych 

bonów jest znacznie większa niż możliwości finansowe urzędów pracy. 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Potrzeba wprowadzenia nowych instrumentów rynku pracy w postaci bonów wynikała  

z konieczności oddziaływania na niekorzystne zjawisko wysokiego bezrobocia wśród osób  

do 30 roku życia. Instrumenty te miały wzmocnić wsparcie zatrudnienia młodych ludzi  

na rynku pracy oraz zwiększyć dostęp bezrobotnych do instrumentów aktywizacyjnych.  

Zakładany cel związany z wprowadzeniem bonów został osiągnięty. Wprowadzenie systemu 

bonów adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30 roku życia, stanowiło 

duży przełom w podejściu do sposobu aktywizacji bezrobotnych. Innowacyjność tych 

rozwiązań polega na pobudzaniu i podtrzymywaniu aktywności osób młodych w procesie 

poszukiwania zatrudnienia. System ten powoduje jednocześnie odejście od praktyki 

stosowanej przez urzędy pracy, zgodnie z którą to urząd pracy ma zapewnić osobie młodej 

określone formy wsparcia. Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę w zakresie aktywizacji 

zawodowej osobie młodej, przy zapewnieniu niezbędnej kontroli wynikającej z dbałości  

o celowość wydatkowania środków publicznych.  

Przyznanie bonu jest jednocześnie zobowiązaniem PUP do pokrycia kosztów wynikających  

z decyzji młodej osoby odnośnie podjęcia szkolenia, stażu, zatrudnienia subsydiowanego  

czy wreszcie zmiany miejsca zamieszkania związanej z podjęciem zatrudnienia. 

O wysokim stopniu realizacji celu wprowadzenia do Ustawy bonu szkoleniowego i stażowego 

świadczy przede wszystkim wysoki odsetek posiadaczy bonów, którzy trafiają na rynek pracy 

po zakończeniu szkolenia, czy też pozostają w zatrudnieniu po okresie związania pracodawcy 

umową stażową. Odsetek ten jest wyższy o 9 p. p. w porównaniu z przeciętną skutecznością 

szkoleń i o 8 p. p. w porównaniu z przeciętną skutecznością staży. Zauważalne jest stosunkowo 

małe wykorzystanie bonów szkoleniowych i stażowych, w szczególności znaczny spadek 

zainteresowania bonem stażowym w 2015 r.  
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Uwagi zgłaszane przez urzędy pracy i osoby korzystające z bonów dotyczyły konieczności  

wprowadzenie korekty przepisów, której celem będzie usprawnienie realizacji tych 

instrumentów.  

Bon szkoleniowy 

Postulowane jest przede wszystkim umożliwienie finansowania kosztów egzaminów, 

wprowadzenie ustawowych gwarancji zatrudnienia przez pracodawcę osoby przeszkolonej  

z wykorzystaniem bonu i zobowiązanie bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia. 

Bon stażowy  

Postulowane jest przede wszystkim podwyższenie wymagań dla organizatorów stażu, 

umożliwienie proporcjonalnego wypłacania pracodawcy premii w sytuacji zatrudnienia  

po stażu krótszego niż 6 miesięcy (w określonej sytuacji), doprecyzowanie warunków 

zatrudnienia po stażu, zdyscyplinowanie bezrobotnych do podejmowania pracy w ramach 

umowy stażowej.  

Bon zatrudnieniowy  

Urzędy pracy, a także osoby bezrobotne zgłaszały liczne uwagi w zakresie dostępności bonu 

dla szerszej grupy bezrobotnych. Decydująca o przyznaniu bonu powinna być aktywna 

postawa bezrobotnego, a nie kryterium wieku. Sygnalizowano także wynikające z obecnych 

przepisów ograniczenie polegające na braku możliwości podejmowania pracy  

u przedsiębiorców, którzy jeszcze nie zatrudniają pracowników. Postulowane jest zatem 

rozszerzenie kręgu podmiotów, w celu stworzenia większych szans na znalezienie 

potencjalnego pracodawcy przez osobę, która otrzymała bon.  

Wskazane również zostało, że korekty wymagają także przepisy regulujące kwestie sankcji  

za rozwiązanie stosunku pracy podjętego w ramach bonu, zarówno w odniesieniu do osoby 

bezrobotnej, która z własnej winy rozwiązuje stosunek pracy (w tym przypadku oczekiwana 

jest karencja w dostępie do bonu), jak i w odniesieniu do pracodawcy, gdy rozwiązanie 

stosunku pracy nastąpi po okresie refundacji, a w okresie istnienia obowiązku utrzymania  

w zatrudnieniu. 
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Bon na zasiedlenie 

Zdaniem urzędów pracy, a także osób bezrobotnych, bon powinien być dostępny dla szerszej 

grupy bezrobotnych. Decydująca o przyznaniu bonu powinna być aktywna postawa 

bezrobotnego, a nie kryterium wieku. 

W zakresie bonu na zasiedlenie urzędy pracy sygnalizowały różne kwestie problemowe 

utrudniające realizację tej formy. Sygnalizowano m.in. problemy związane z weryfikacją 

faktycznych przesłanek, jakimi kierują się osoby bezrobotne wnioskujące o bon na zasiedlenie. 

Z doświadczeń urzędów pracy wynika, że część osób, które składają wnioski o przyznanie bonu 

na zasiedlenie, rejestruje się w urzędzie pracy wyłącznie z zamiarem skorzystania ze wsparcia 

finansowego. Nie są to jednocześnie osoby, które tego wsparcia faktycznie potrzebują,  

aby zmienić swoją sytuację na rynku pracy. Ten i podobne sygnały wskazują na konieczność 

uszczelnienia mechanizmu przyznawania bonu na zasiedlenie. 

Kwestią problemową okazało się także podejmowanie działalności gospodarczej w ramach 

bonu. Osoby otrzymujące bon muszą pozostawać w zatrudnieniu lub prowadzić działalność 

gospodarczą łącznie przez okres 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od daty otrzymania bonu.  

Pojawiają się także przypadki „sztucznego” rejestrowania działalności, aby uzyskać wymagany 

przepisami okres, niezbędny dla rozliczenia bonu. 

Kolejna grupa problemów pojawiła się w związku z oceną dotyczącą spełnienia warunków 

zdefiniowanych dla bonu, w odniesieniu do specyficznych cech stosunków zatrudnieniowych 

poszczególnych grup zawodowych (m.in. lekarze stażyści, lekarze, sportowcy, służby 

mundurowe). Aby przepis nie budził wątpliwości interpretacyjnych postulowane jest 

wprowadzenie wyłączeń dla sytuacji, które nie wpisują się w definicję zatrudnienia  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a także wyłączenia 

sytuacji, w której zatrudnienie objęte jest już pomocą w postaci dofinansowania z FP.  
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IV. Wzrost zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz skrócenie średniego 
czasu pozostawania bez pracy osób powyżej 50 roku życia 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

W ramach wprowadzonego instrumentu starosta na podstawie umowy przyznaje pracodawcy 

lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który 

ukończył 50 lat. 

Dofinansowanie ze środków FP wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia  

za pracę miesięcznie, zaś pracodawca finansuje z własnych środków pozostałą część 

wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi. 

Dofinansowanie przysługuje 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 musi zagwarantować zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu 

refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio  

6 i 12 miesięcy, pod rygorem zwrotu udzielonej pomocy. 

 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia posłużyły następujące wskaźniki: 

1) średni czas pozostawania bez pracy bezrobotnego powyżej 50 roku życia33 

W 2015 r. wyniósł 15,4 miesiąca, czyli wzrósł w stosunku do 2013 r. i 2014 r., w którym wynosił  

odpowiednio 14 miesięcy i 15,2 miesiąca. 

 

 

                                                           
33 Patrz przypis 30. 
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2) odsetek bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych34 

W 2015 r. wyniósł 27,5%, czyli wzrósł w stosunku do 2013 r. i 2014 r., w którym wynosił 

odpowiednio 24,3% i 26,0%. 

3) liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy zostali zatrudnieni w związku  

z dofinansowaniem wynagrodzenia35 

W 2014 r. wyniosła 1 196 osób, zaś w 2015 r. wzrosła i wyniosła 2 759 osób. 

4) liczba aktywizowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie 

aktywizowanych bezrobotnych36 

W 2013 r. wynosiła 20,1%, zaś w 2014 r. i 2015 r. spadła i wyniosła odpowiednio 17,9% i 15,2%. 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

W związku z faktem, że wykorzystanie dofinansowania systematycznie wzrasta –  

w wyniku jego zastosowania zatrudnienie uzyskało 1 196 osób w 2014 r., zaś już 2 759 osób  

w 2015 r. – oznacza to mniejsze problemy z uzyskaniem zatrudnienia przez bezrobotnych 

powyżej 50 roku życia, a zatem będących w okresie przed uzyskaniem uprawnień 

emerytalnych.  

Mając na uwadze fakt, że aktywizowanie osób w wieku przedemerytalnym po to, by jak 

najdłużej utrzymać ich na rynku pracy, jest jednym z bardziej istotnych działań, które powinno 

być podejmowane przez PSZ, funkcjonowanie nowego instrumentu skierowanego wyłącznie 

dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia należy ocenić pozytywnie.  

dane statystyczne  

Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy zostali zatrudnieni w związku  

z dofinansowaniem wynagrodzenia w 2014 r. wyniosła 1 196 osób, zaś w 2015 r. wzrosła  

i wyniosła 2 759 osób.37 

                                                           
34 Źródło danych: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy w 2014 r. i 2015 r.  
35 Patrz przypis 24. 
36 Patrz przypis 34. 
37 Patrz przypis 24. 
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D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wprowadzenie nowej formy aktywizacji starszych bezrobotnych w formie dofinansowania 

wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia miało na celu 

aktywizację zawodową tej grupy osób, w związku z dającym się wyraźnie zaobserwować 

zjawiskiem, że z wiekiem zmniejsza się zarówno współczynnik aktywności zawodowej,  

jak i wskaźnik zatrudnienia. Podejmowane działanie miało złagodzić te negatywne tendencje, 

umożliwiając grupie starszych bezrobotnych utrzymanie się na rynku pracy.  

Biorąc pod uwagę dostępne dane należy stwierdzić, że w zakresie tego instrumentu zakładany 

cel został w znacznym stopniu osiągnięty. Mimo bowiem osiągnięcia niższego niż zakładany 

poziomu zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50 roku życia w związku z zastosowaniem 

nowego instrumentu rynku pracy, konieczne jest podkreślenie, że wskaźnik zatrudnienia osób 

z tej grupy systematycznie wzrasta, zaś liczba bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni  

w związku z dofinansowaniem wynagrodzenia w 2015 r. była ponad dwukrotnie wyższa  

niż w 2014 r.  
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V. Zapobieganie bezrobociu dzięki zwiększeniu udziału osób pracujących  
w kształceniu ustawicznym w wyniku utworzenia Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

KFS jest wyodrębnioną częścią  FP (w wysokości 2% środków przeznaczanych na aktywizację 

bezrobotnych) przeznaczoną na wspieranie pracodawców inwestujących w rozwój personelu. 

Pracodawca może otrzymać środki na pokrycie kosztów diagnozy potrzeb szkoleniowych  

w firmie, szkolenia kursowego, egzaminów i studiów podyplomowych, badań lekarskich  

i ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z działaniami edukacyjnymi. 

Mikrofirmy mogą liczyć na 100% sfinansowania ww. kosztów, pozostali pracodawcy mogą 

uzyskać dofinansowanie 80% kosztów; w obu przypadkach obowiązuje limit – KFS finansuje 

ww. koszty do 300% przeciętnego wynagrodzenia na osobę. Wydatkowanie środków odbywa 

się zgodnie z priorytetami ministra właściwego do spraw pracy  w porozumieniu z Radą Rynku 

Pracy (Rada decyduje o priorytetach wydatkowania rezerwy KFS).  Urzędy pracy mogą też 

niewielką część KFS przeznaczyć na promocję KFS, badania efektywności tego instrumentu, 

konsultacje, ocenę zapotrzebowania na kwalifikacje. 

 

B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny funkcjonowania KFS posłużyły następujące wskaźniki: 

1) liczba pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i własne, 

korzystających ze wsparcia środkami FP, w tym KFS 

W 2013 r. urzędy pracy przyznały refundację kosztów szkolenia pracowników tylko  

5 pracodawcom, w tym 4 firmom na szkolenia pracowników w wieku 45 lat i powyżej (ta grupa 

beneficjentów mogła otrzymać refundację większą – do 80% kosztów szkolenia). W 2014 r.  

z dofinansowania kształcenia ustawicznego skorzystało ponad 1,4 tys. podmiotów 

gospodarczych, zaś w  2015 r. – ponad 12 tys. podmiotów.  
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2) liczba beneficjentów, którzy skorzystali z dofinansowania kształcenia ustawicznego 

środkami FP, w tym KFS 

W 2013 r. w kształceniu, którego koszty refundowano ze środków FP uczestniczyło 170 osób. 

W 2014 r. wsparciem KFS objęto 11,5 tys. osób, natomiast w 2015 r. dofinansowano 

kształcenie już 85,9 tys. osób.  

3) wskaźnik uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie 

W 2013 r. wskaźnik uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie wynosił 4,3%;  

w 2015 r. pogorszył się i wynosił 3,5% (dane Eurostatu; obejmują procent osób w wieku  

25-64 lata uczestniczących w różnych formach uczenia się w okresie 4 tygodni przed 

badaniem).  

Zgodnie z art. 109 ust. 2d Ustawy, środki KFS określane są w planie finansowym FP na dany 

rok w kwocie odpowiadającej 2% przychodów FP uzyskanych z obowiązkowych składek na FP 

w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy FP. 

Kwota ta jest corocznie określana ustawą budżetową. W planie finansowym FP na rok 2016 

zabezpieczono na finansowanie zadań w ramach KFS kwotę w wysokości  

191 388 tys. zł. 

Realizacja KFS w latach 2014-2016 

Wyszczególnienie 2014 2015 IV.2016 

środki przekazane do PUP 
(limity w tys. zł) 

30 111,3 165 013,4 183 294,0 

wydatki wg sprawozdania 
MPiPS-02 (tys. zł) 

20 177,9 154 461,3 51 857,3 

liczba osób objętych 
pomocą 

11 481 85 855 40 373 

 

Powyższa tabela obejmuje dane za okres 2014 r., 2015 r. oraz uwzględnia dane z kwietnia br. 

Przedstawione informacje dotyczą środków KFS przyznanych na finansowanie działań na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w oparciu o ustalone limity,  

oraz wydatki na KFS w oparciu o statystykę publiczną zawartą w sprawozdaniu MPiPS-02. 

Tabela uwzględnia również liczbę osób objętych wsparciem KFS. 
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C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Wprowadzenie KFS radykalnie zwiększyło liczbę podmiotów gospodarczych finansujących 

kształcenie ustawiczne kadr z wykorzystaniem wsparcia z FP. Z możliwości uaktualnienia  

lub podwyższenia kwalifikacji skorzystały tysiące osób pracujących.   

Ustanowienie KFS jest przede wszystkim dobrze oceniane przez pracodawców, którzy 

wykazują bardzo duże zainteresowanie tym funduszem, natomiast liczne zastrzeżenia do tego 

instrumentu zgłaszają urzędy pracy. W szczególności konieczne jest takie doprecyzowanie 

przepisów, aby zapobiec nadużyciom ze strony pracodawców i firm szkoleniowych 

zabiegających o środki (np. zawyżanie cen, niska jakość szkoleń, oferta niedostosowana  

do rzeczywistych potrzeb firmy). Występowanie problemów nasiliło się w 2016 r. gdy okazało 

się, że przy braku bariery wiekowej beneficjentów środki KFS są bardzo szczupłe w stosunku 

do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Jednocześnie obserwuje się roszczeniowe 

postawy pracodawców, którzy środkami KFS chcą zastąpić inwestycje własne w kształcenie 

pracowników. Wprowadzone dość proste rozwiązania, aby nie krępować użytkowników 

zbytnią biurokracją, skutkują licznymi prośbami o wyjaśnienia i postulatami zwiększenia 

regulacji, szczególnie ze strony urzędów pracy, ale także i partnerów społecznych.   

Wysokość kwot wydzielanych z FP na KFS przeznaczonych na wsparcie pracodawców jest dość 

niska jak na skalę potrzeb, o czym świadczy bardzo szybkie zamykanie naboru wniosków  

z powodu przekroczenia przez urzędy pracy przyznanego limitu środków w br. Pomoc  

w wysokości przewidzianej w Ustawie nie przekłada się na zwiększenie wskaźnika 

uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. Wydaje się, że pracodawcy często 

zastępują środkami publicznymi własne inwestycje w doskonalenie kadr (świadczy o tym 

spadek udziału pracujących w uczeniu się przez całe życie, na który prawdopodobnie  

ma wpływ  znacznie ograniczona dostępność środków EFS na szkolenia w latach 2015-2016).  

 

badanie ankietowe  

MRPiPS w dniach 8-22 kwietnia 2016 r. przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące KFS. 

Kwestionariusz badania w całości wypełniło 92% urzędów pracy.  
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Pracownicy urzędów pracy w zdecydowanej większości opowiadają się za pozostawieniem 

istniejących rozwiązań w zakresie KFS, takich jak: 

 utrzymanie zasady finansowania kształcenia ustawicznego pracowników tylko  

za pośrednictwem pracodawcy; 

 utrzymanie zasady niefinansowania kosztów delegacji (zakwaterowania, 

wyżywienia, przejazdów). 

Większość PUP najchętniej widziałaby następujące kierunki zmian:  

 podniesienie wysokości wkładu własnego pracodawcy – wprowadzenie 

obowiązkowego wkładu własnego dla mikropracodawców, a także podwyższenie 

wkładu własnego pozostałych pracodawców; najczęściej (40% głosów) respondenci 

postulowali ustalenie wkładu własnego w wysokości 20% dla mikropracodawców  

i 40% dla pozostałych pracodawców; 

 obniżenie limitu dofinansowania kształcenia ustawicznego na jednego pracownika  

w ciągu roku (52% respondentów wskazało limit 100% przeciętnego 

wynagrodzenia); 

 wprowadzenie limitu wsparcia na jednego pracodawcę w roku (81% głosów; jednak 

zdania co do wysokości ograniczeń są podzielone); 

 wprowadzenie obowiązku zbierania danych osobowych uczestników kształcenia 

ustawicznego  współfinansowanego z KFS (60% głosów); 

 wprowadzenie obowiązku wpisu instytucji szkoleniowych realizujących kształcenie 

ustawiczne w ramach KFS do RIS (77% głosów); 

 zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudniania pracownika przeszkolonego  

z udziałem środków KFS (86% głosów; preferowany jest okres 6-miesięczny); 

 ograniczenie udziału pracodawcy w obiegu środków finansowych (84% głosów; 

wskazywane były różne opcje, najczęściej – przelew środków na konto pracodawcy 

po dostarczeniu niezapłaconej faktury za usługę);  

 zwiększenie swobody WUP w gospodarowaniu środkami KFS przyznanymi na dane 

województwo w ramach ustalonego limitu (niemal 80% głosów respondentów  

z PUP). 

Podzielone są opinie i brak jest jednoznacznego stanowiska w kwestiach:  

 ograniczenia dostępu do KFS do wybranych grup docelowych; 
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 umożliwienia dostępu do środków KFS dla osób prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą; 

 ograniczenia dostępu do środków KFS dla pracowników zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze czasu pracy; 

 ograniczenia dostępu do środków KFS dla pracowników jednostek sektora 

publicznego; 

 zagwarantowania możliwości ustalania własnych priorytetów wydatkowania 

środków KFS na poziomie powiatu/województwa.  

Istotne dla projektowania zmian przepisów postulaty najczęściej zgłaszane przy pytaniu 

otwartym „Proszę podać ewentualne inne propozycje zmian w zakresie KFS” to: 

 ograniczenie wsparcia tylko do szkoleń zawodowych, najchętniej tylko tych 

kończących się uzyskaniem konkretnych kwalifikacji; 

 ograniczenie wsparcia tylko dla pracodawców/przedsiębiorców, których firmy 

istnieją już przez jakiś czas na rynku (np. 6 miesięcy); 

 ograniczenie wsparcia tylko dla pracowników z określonym minimalnym stażem 

pracy u danego pracodawcy (np. 6 miesięcy); 

 ograniczenie swobody pracodawcy w wyborze instytucji szkoleniowej (np. przez 

zobowiązanie ich do przedstawienia porównania ofert); 

 zniesienie obowiązku rozpatrywania wniosków zgodnie z kolejnością ich wpływu; 

 wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków, umów, wykazu dokumentów 

niezbędnych do rozliczenia udzielonego wsparcia; 

 zwiększenie liczby etatów na obsługę KFS i/lub wprowadzenie dodatków  

do wynagrodzenia (finansowych ze środków KFS); 

 przeniesienie obsługi KFS z PUP do WUP lub innych agend rządowych (np. PARP  

lub do organizacji zrzeszających pracodawców). 

Zdaniem większości PUP (62%) istnienie KFS nie miało wpływu na nawiązanie/rozszerzenie 

zakresu współpracy między urzędem pracy a pracodawcami, np. poprzez zgłaszanie ofert 

pracy i miejsc stażowych. Pozytywny wpływ KFS na współpracę z pracodawcami dostrzega 1/5 

respondentów. 
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Raport z badania ewaluacyjnego KFS38 

W okresie sierpień – listopad 2015 r. zostało przeprowadzone badanie funkcjonowania KFS, 

zrealizowane przez firmę  WYG PSDB sp. z o.o. Celem badania było m.in. określenie czynników 

wpływających na wykorzystanie KFS, ocena efektywności funkcjonowania KFS oraz określenie 

kierunków zmian. Zastosowano wywiady grupowe (z przedstawicielami WUP, PUP i partnerów 

społecznych) oraz sondaż CATI wśród 300 pracodawców, którzy skorzystali z KFS oraz 300, 

którzy z KFS nie skorzystali.  

 

 Opinie pracodawców 

 w 2015 r. pracodawcy oceniali pozytywnie wprowadzenie KFS; 

 czas na uzyskanie środków pracodawcy oceniali jako adekwatny do otrzymanego 

wsparcia; tylko 1/10 badanych wskazała na zbytnią biurokrację, nieliczni sygnalizowali 

problemy z mało elastycznym czasem rozliczania umów i kłopoty z rozliczaniem VAT; 

 pracodawcy w większości nie zauważyli, aby instytucje szkoleniowe zawyżały ceny 

ofert w stosunku do cen rynkowych; 

 badani pracodawcy objęli działaniami szkoleniowymi prawie 2,5 tys. osób, w tym 

98,5% zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;  

 środki z KFS najczęściej przeznaczane były na sfinansowanie kosztów kursów 

zawodowych oraz sfinansowanie uzyskania dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje/uprawnienia; mała była skala tzw. szkoleń miękkich (14% podmiotów); 

 w 99% podmiotach pracownicy objęci działaniami KFS kontynuowali zatrudnienie,  

a pracodawcy dostrzegali poprawę jakości ich pracy; znaczna część uczestników 

otrzymała do wykonywania nowe zadania; 

 korzystający z KFS deklarowali chęć ubiegania się o te środki w przyszłości, ale też 21% 

chciałoby korzystniejszych zasad dofinansowania (np. bez ograniczeń wieku 

pracujących, 100% dofinansowania); 

                                                           
38 Irena Wolińska, Sylwia Górecka Raport końcowy z badania dotyczącego funkcjonowania Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, WYG PSDB sp. z o.o. 
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 wśród pracodawców niekorzystających ze wsparcia KFS ok. 1/3 nie wiedziała  

o istnieniu takiej możliwości; 2/3 spośród tych, którzy wiedzieli o KFS, skłonnych było  

z niego skorzystać, ale obawiali się biurokracji lub nie mieli akurat takich potrzeb.   

  

Podstawowe postulaty partnerów społecznych 

 utworzenie strony internetowej poświęconej KFS (informacje o KFS, wyjaśnienia, 

informacje o stanie wykorzystania limitów w powiatach); 

 rozszerzenie katalogu podmiotów mogących korzystać z KFS na wszystkie osoby 

opłacające składki na FP (firmy jednoosobowe); 

 ujednolicenie procedur, wzorów dokumentów, terminów naboru wniosków; 

 podawanie na stronach PUP listy pracodawców, którym przyznano środki; 

 wprowadzenie ryczałtowych stawek za określone usługi szkoleniowe. 

 

Opinie urzędów pracy  

 urzędy pracy nie widziały żadnych korzyści dla siebie z pojawienia się KFS;  

 proste procedury powodowały obawy o postawienie zarzutu nieracjonalnego 

gospodarowania środkami publicznymi – stąd część PUP stawia dodatkowe wymagania 

pracodawcom i rozbudowuje ewidencję uczestników szkoleń;  

 PUP poddawały w wątpliwość wysokość kosztów tzw. szkoleń miękkich  

oraz   sugerowały, że popyt na szkolenia sztucznie tworzą instytucje szkoleniowe,  

m.in. wyręczając pracodawców w składaniu wniosków; 

 PUP narzekały na brak szczegółowych uregulowań prawnych, np. wskazania kryteriów 

akceptacji/odmowy przyjęcia wniosku, zasad zabezpieczenia umowy i możliwości jej 

kontrolowania, możliwości kontrolowania instytucji szkoleniowych, itp. 

 

Podstawowe postulaty zgłaszane przez urzędy pracy 

 wprowadzenie wymogu, by z KFS finansować szkolenia realizowane przez instytucje 

wpisane do RUR PARP; 

 wprowadzenie jednakowych wzorów dokumentów i opisu procedur dla wszystkich 

PUP; 

 uregulowanie kwestii zabezpieczenia umów z pracodawcami; 
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 dookreślenie regulacji dotyczących kontroli oraz umożliwienie prowadzenia kontroli 

w miejscu szkolenia; 

 umożliwienie wnioskowania o transze środków z KFS dwa-cztery razy w ciągu roku; 

 przeznaczenie niewielkiego odpisu z limitu PUP na obsługę KFS, w tym na premie  

dla pracowników; w WUP umożliwienie finansowania także delegacji na działania 

związane z KFS. 

 

Podstawowe rekomendacje sformułowane przez badaczy 

 promocję ograniczyć do Internetu i kontaktów pośredników pracy/spotkań 

z pracodawcami, uruchomić stronę internetową KFS z aktualnymi wyjaśnieniami, 

informacją o dostępności środków oraz informacją o ciekawych praktykach 

wykorzystania KFS; MRPiPS powinno wykorzystywać do promocji media 

ogólnopolskie; 

 doprecyzować definicję celu KFS, aby nie budziło to wątpliwości interpretacyjnych; 

 dać możliwość skorzystania z KFS wszystkim opłacającym składki na FP; 

 umożliwić finansowanie noclegów i wyżywienia na szkoleniu; 

 dofinansowywać z KFS szkolenia wyłącznie realizowane przez firmy posiadające wpis  

do RUR PARP; 

 wprowadzić ryczałtowe stawki usług rozwojowych w miejsce obecnego limitu 

dofinansowania na osobę w ciągu roku; 

 ujednolicić w skali kraju procedury i formularze (rekomendować wzór opracowany  

na bazie dokumentów stosowanych przez PUP); 

 doprecyzować zapisy dotyczące kontroli tak, by PUP mógł kontrolować realizację 

szkolenia lub zrezygnować z obligowania PUP do przeprowadzania kontroli; 

 zmienić zapisy dotyczące przesyłania transz do PUP tak, by jasno wynikało, że możliwe 

jest przekazanie środków w 2-4 transzach (a nawet w jednej); 

 dać uprawnienia organizacjom partnerów społecznych do prowadzenia obsługi 

przynajmniej części środków KFS.  
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inne badania, analizy, opinie i oceny 

WYNIKI KONTROLI FUNKCJONOWANIA KFS 

W ramach zatwierdzonego Planu na 2016 r. Biuro Kontroli MRPiPS przeprowadziło kontrolę 

wykorzystania KFS w 2015 r., której celem była ocena prawidłowości wykorzystania środków 

KFS. W okresie od marca do kwietnia 2016 r. badaniem kontrolnym objęto 3 WUP oraz 5 PUP. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, jak i wnioski urzędów pracy zgłoszone podczas jej 

przeprowadzania, sformułowano następujące  propozycje zmian w sposobie funkcjonowania 

KFS – do rozważenia: 

1) zmniejszenie kwoty dofinansowania szkolenia na 1 pracownika w ciągu roku 

kalendarzowego. Zmniejszenie dofinansowania przyczyniłoby się do obniżenia cen 

oferowanych przez instytucje szkoleniowe oraz pracodawcy w sposób bardziej 

racjonalny planowaliby kształcenie zawodowe pracowników (zaobserwowano,  

że instytucje szkoleniowe rażąco zawyżają koszty swoich usług);  

2) określenie katalogu kursów możliwych do sfinansowania ze środków KFS. Powinny 

zostać wyłączone tzw. szkolenia miękkie, wówczas gdy nie mają one bezpośredniego 

związku z zawodem. Wprowadzić należy przejrzyste regulacje prawne dotyczące braku 

możliwości finansowania szkoleń obowiązkowych (np. bhp); 

3) określenie wymogów dla firm organizujących szkolenia. Firmy powinny posiadać 

aktualny wpis do RIS. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliłoby m.in. uniknąć zlecania 

przez pracodawców usług firmom szkoleniowym powiązanym osobowo, kapitałowo, 

utworzonych na potrzeby organizacji konkretnego szkolenia; 

4) zniesienie wymogu dotyczącego rozpatrywania wniosków według kolejności wpływu. 

Rozpatrywanie niektórych wniosków, szczególnie tych dotyczących specyficznych 

szkoleń, często wymaga głębszej analizy i wyjaśnienia wątpliwości prawnych. Należy 

dodatkowo zauważyć, że często terminy szkoleń specjalistycznych są niezależne  

od woli pracodawcy. Od terminu rozpatrzenia wniosku oraz podpisania umowy często 

zależy możliwość uczestniczenia w nich. W związku z tym rozpatrywanie wniosków 

zgodnie z kolejnością wpływu nie zawsze jest racjonalne; 

5) rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów dotyczących kontroli w taki sposób, 

aby PUP nabyły uprawnienia kontrolne w stosunku do firm szkoleniowych. Dzięki temu 
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rozwiązaniu urzędy pracy miałyby możliwość sprawdzenia, czy szkolenie faktycznie jest 

realizowane i jaki jest poziom merytoryczny usługi szkoleniowej;  

6) standaryzacja procedur pozyskiwania środków KFS przez pracodawców – stworzenie 

ujednoliconych centralnie wzoru wniosku oraz wzoru załączników do wniosku; 

7) możliwość wprowadzenia wojewódzkich priorytetów wydatkowania KFS. Priorytety 

wydatkowania środków KFS powinny uwzględniać strategię rozwoju województwa 

oraz politykę rynku pracy prowadzoną w danym województwie – przy takim 

rozwiązaniu uwzględniona byłaby specyfika poszczególnych województw. 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ URZĘDY PRACY 

1) doprecyzowanie  celu utworzenia KFS; 

2) ograniczenie zakresu wspieranego kształcenia – wyłączenie dofinansowania  

tzw. szkoleń miękkich i obowiązkowych na podstawie innych ustaw; 

3) ograniczenie beneficjentów: stały priorytet – osoby słabo wykształcone, rezygnacja  

z dofinansowywania studiów podyplomowych, ograniczenie dostępu do środków z KFS 

dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu; 

4) podniesienie limitu wkładu własnego pracodawcy (obowiązkowy wkład własny 

mikroprzedsiębiorcy, podwyższenie wkładu własnego pozostałych podmiotów); 

5) obniżenie limitu wsparcia na osobę, np. do 150% przeciętnego wynagrodzenia  

lub wprowadzenie ryczałtowych stawek dofinansowania szkolenia;  

6) wprowadzenie limitu dofinansowania na przedsiębiorstwo; 

7) wprowadzenie obowiązku zbierania danych osobowych uczestników kształcenia 

ustawicznego współfinansowanego z KFS; 

8) zobowiązanie pracodawcy do utrzymania zatrudnienia przeszkolonej osoby, np. przez 

co najmniej 6 miesięcy; 

9) ograniczenie swobody pracodawcy w wyborze instytucji szkoleniowych (zobowiązanie 

do przestrzegania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, 

lub konieczność przedstawienia porównania kilku ofert); 

10) określenie wymagań dla firm przeprowadzających szkolenia, np. obowiązek posiadania 

wpisu do RIS; 

11) ustalenie jednolitych wzorów wniosków o środki KFS z załącznikami i wzorów umów; 

12) zrezygnowanie z zasady rozpatrywania wniosków zgodnie z kolejnością wpływu; 
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13) wydłużenie czasu na rozpatrywanie wniosków,  

14) sprecyzowanie kryteriów/podstaw odmowy dofinansowania;  

15) doprecyzowanie czy można łączyć wsparcie z KFS z innym wsparciem środkami FP,  

np. roboty publiczne, prace interwencyjne; 

16) doprecyzowanie kwestii możliwości finansowania wcześniej rozpoczętego szkolenia; 

17) zaangażowanie rad rynku pracy do ustalania kryteriów oceny wniosków i opiniowania  

wniosków;   

18) umożliwienie kontroli działań finansowanych z KFS w miejscu szkolenia; 

19) ograniczenie udziału pracodawcy w obiegu środków finansowych – wpłata na konto 

pracodawcy po dostarczaniu faktury za szkolenie;  

20) doprecyzowanie konsekwencji w sytuacji wydatkowania niezgodnego  

z przeznaczeniem lub nie wydania środków, gdy pracownik nie rozpoczyna/nie kończy 

szkolenia; 

21) doprecyzowanie kwestii zwrotu środków w przypadku rozwiązania umowy o pracę 

przez pracodawcę przed zakończeniem szkolenia lub zlikwidowania działalności 

gospodarczej; 

22) zmiana zasad przekazywania środków finansowych z MRPiPS na konta urzędów pracy 

(np. transze); 

23) zwiększenie swobody WUP w gospodarowaniu środkami KFS przyznanymi na dane 

województwo w ramach ustalonego limitu; 

24) przeniesienie obsługi KFS do WUP lub banku, albo zwiększenie liczby etatów  

w PUP oraz wprowadzenie dodatków do wynagrodzenia z tytułu obsługi KFS  

(finansowanych ze środków KFS). 

OPINIE ZGŁASZANE PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH  

1) wprowadzenie zapisu doprecyzowującego cel utworzenia KFS; 

2) udoskonalenie procesu zbierania informacji o zapotrzebowaniu na środki KFS; 

3) umożliwienie korzystania ze środków KFS wszystkim osobom/podmiotom 

odprowadzającym składkę na FP; 

4) udzielanie wsparcia z KFS osobom, które są zatrudnione przez okres co najmniej  

3 miesięcy w danej firmie; 

5)  umożliwienie dofinansowania z KFS działań w wysokości niższej niż ustalony limit 80%;  
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6) ustalenie górnych stawek dofinansowania z KFS poszczególnych kategorii działań,  

w tym maksymalnej stawki dofinansowania godziny szkolenia, np.  nie więcej niż 60 zł 

(przedsiębiorca ma możliwość dofinansowania pozostałych kosztów z własnych 

środków); 

7) uregulowanie możliwości finansowania szkoleń realizowanych za granicą; 

8) doprecyzowanie możliwości finansowania z KFS wcześniej rozpoczętego szkolenia; 

9) ograniczenie kwoty przypadającej na jednego pracodawcę, w zależności od jego 

wielkości (np. duże i średnie przedsiębiorstwa do 50 tys. zł, małe  

i mikroprzedsiębiorstwa do 25 tys. zł); 

10) wymaganie uzasadnienia celowości szkolenia danego pracownika – potrzeba 

przeszkolenia pracownika, opis uzyskanych kwalifikacji oraz przydatność i korzyści  

dla pracodawcy; 

11) wymaganie określonej trwałości zatrudnienia pracowników po uzyskaniu wsparcia  

na ich kształcenie z KFS; 

12) wymaganie od pracodawców oświadczenia, że nie zalegają z uiszczeniem podatków, 

jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 

zdrowotne, FP, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami 

prawa; 

13)  wskazanie stanu zatrudnienia u danego pracodawcy jako średnia za 12 miesięcy 

poprzedzające złożenie wniosku; 

14) wprowadzenie zapisu, że pracodawca nie może otrzymać dofinansowania do usług 

szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową, z którą jest powiązany 

osobowo lub kapitałowo; 

15) realizacja szkoleń wyłącznie przez firmy wpisane do RIS prowadzonego przez WUP  

lub RUR PARP; 

16) standaryzacja ubiegania się o środki KFS – wprowadzenie ujednoliconego centralnie 

wzoru wniosku o dofinansowanie, załączników do wniosku oraz umowy; publikowanie 

wzoru umowy o przyznanie wsparcia z KFS, tak aby już na etapie aplikowania 

pracodawca był w pełni świadomy praw i obowiązków; ograniczenie dokumentacji  

do niezbędnego minimum (wyraźne określenie wykazu przedkładanych dokumentów 

w procesie ubiegania się o środki i rozliczania z nich); 
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17) uproszczenie procedur wnioskowania o środki (bez konieczności podawania  

we wniosku lub w załącznikach do wniosku informacji, które są trudne do określenia  

i dodatkowo utrudniają wypełnianie wniosków m.in. danych na temat ofert kilku 

instytucji szkoleniowych, programu szkolenia, skróconego kosztorysu szkolenia, 

przewidywanych dokładnych terminów szkolenia); 

18) ustalenie harmonogramu naboru wniosków i podawanie na stronach internetowych 

urzędów pracy  bieżącej informacji o dostępności środków; 

19) wyznaczenie kryteriów przyznawania środków i wydawania pozytywnej  

lub negatywnej decyzji w sposób transparentny, na tych samych zasadach  

we wszystkich urzędach pracy; 

20) wprowadzenie zapisu, że PUP nie może wprowadzać informacji nieujawnianych  

publicznie, związanych z oceną wniosków pracodawców; 

21) preferowanie w kolejnych latach pracodawców, którzy nie korzystali dotychczas  

ze środków KFS;  

22) zaangażowanie powiatowych rad rynku pracy w opiniowanie wniosków pracodawców, 

które budzą największe wątpliwości;  

23) podawanie do publicznej wiadomości (na stronach internetowych) informacji  

o umowach zawartych przez PUP z pracodawcami w ramach przyznanych środków 

z KFS wraz z kwotą wsparcia na dany rok kalendarzowy; 

24) obowiązek dołączania do umowy oferty szkoleniowej zawierającej cenę, termin 

i godziny szkolenia, szczegółowy zakres tematyczny, liczbę godzin oraz jego lokalizację; 

25) wskazanie terminu, w jakim środki KFS mają zostać przekazane na rachunek bankowy 

pracodawcy, uregulowanie ewentualnego zwrotu odsetek od środków KFS powstałych 

na rachunku bankowym pracodawcy; 

26) prawidłowe rozliczanie wydatków podlegających dofinansowaniu z KFS (zastosowanie 

systemu oświadczeń o standardowej treści składanych przez pracodawcę kierującego, 

pracownika korzystającego z usługi, firmę świadczącą usługę); 

27) jasne określenie zasad zwrotu środków KFS otrzymanych przez pracodawcę w sytuacji 

niezrealizowania zapisów umowy, wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę przez 

pracodawcę lub zlikwidowania działalności gospodarczej; 
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28) doprecyzowanie zasad kontroli realizacji umowy – kontrole powinny obejmować 

wizyty monitoringowe w miejscu realizacji usługi szkoleniowej oraz kontrolę  

w siedzibie pracodawcy; 

29) zobowiązanie urzędów pracy do występowania po środki z rezerwy KFS  

(po wyczerpaniu środków określonych limitem); 

30) prowadzenie działań informacyjnych finansowanych ze środków KFS przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców, które mają swoich przedstawicieli 

w wojewódzkich radach rynku pracy; 

31) częściowe finansowanie kosztów obsługi KFS w PUP ze środków KFS; 

32) wprowadzenie wskaźników oceny efektywności funkcjonowania urzędów pracy, które 

będą motywowały urzędy do większego zaangażowania się w działania związane z KFS; 

33) zmiana zasad finansowania KFS, polegająca na przekazaniu na początku roku  

do dyspozycji PUP całego limitu przyznanych środków, w ramach którego PUP 

podpisywałby umowy. 

 

dane statystyczne  

W 2014 r. na działania zrealizowane z wykorzystaniem KFS wydatkowano 20 mln zł, tj. 50%  

z zaplanowanych 40 mln zł.  W 2015 r. wydatkowano 154,5 mln zł, tj. 88% z zaplanowanych 

179,1 mln zł. 

W 2014 r. mikrofirmy zatrudniające do 10 osób stanowiły 36% beneficjentów KFS,  

zaś w 2015 r. – 48,9% beneficjentów wsparcia. Najwięcej podmiotów, które skorzystały z KFS 

należało do sekcji PKD: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, przetwórstwo przemysłowe, 

handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów, a także edukacja.   

Środki KFS  były wydatkowane przede wszystkim na dofinansowanie kształcenia pracowników, 

którzy w 2014 r. stanowili 96% uczestników kształcenia (4% stanowili pracodawcy),  

a w 2015 r. – 94% (pracodawcy stanowili 6% beneficjentów).   

W 2015 r. najliczniejszymi grupami kształcącymi się z wykorzystaniem KFS były osoby 

legitymujące się wykształceniem wyższym (31%) lub policealnym/średnim zawodowym (30%); 

tylko 3,6% stanowili uczestnicy z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.   
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Biorąc pod uwagę wielkie grupy zawodowe klasyfikacji zawodów i specjalności, najczęściej 

skorzystali z KFS specjaliści (23% uczestników kształcenia), osoby bez zawodu (15%), 

pracownicy usług i sprzedawcy (11%) oraz pracownicy biurowi (8,8%). 

Wszyscy beneficjenci KFS w latach 2014-15 spełniali ustawowe kryterium wieku, tj. 45 lat  

i więcej. W 2016 r., po zniesieniu tego ograniczenia, zainteresowanie środkami wielokrotnie 

przewyższyło możliwości zaspokojenia potrzeb wnioskujących firm (ze względu na ustalone 

limity środków w wielu PUP nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia z KFS trwał bardzo 

krótko). 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Wyodrębnione z FP środki KFS, przeznaczone na aktualizację kompetencji osób pracujących  

i ich lepsze dostosowanie do potrzeb firmy, stanowią ważny instrument zapobiegania utracie 

pracy i wzmacniania potencjału kadrowego w celu budowania przewagi konkurencyjnej. 

Wsparcie pracodawców środkami KFS miało przyczynić się do zwiększenia liczby pracodawców 

inwestujących w doskonalenie zawodowe pracowników i swoje własne, a tym samym 

poprawić  wskaźnik udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym oraz przyczyniać się  

do wzrostu poziomu zatrudnienia i zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym 

w Polsce. Biorąc pod uwagę dane statystyczne należy stwierdzić, że w zakresie tego 

instrumentu zakładany cel został w znacznym stopniu osiągnięty, choć nie w pełni.  

Środki KFS dostępne w 2014 i 2015 r. nie zostały w pełni wykorzystane – wydatkowano  

odpowiednio 50% i 88% zaplanowanej kwoty. Przyczyną było z jednej strony ustawowe – 

ograniczenie adresatów wsparcia do osób powyżej 45 roku życia, z drugiej – rozwijająca się 

dopiero promocja tego instrumentu, problemy PUP ze zorganizowaniem właściwej obsługi KFS 

(która  stanowi dodatkowe zadanie bez wzmocnienia etatowego/finansowego). Pracownikom 

PUP trudności mogła sprawiać ocena wniosków o dofinansowanie i konstruowanie umów tak,  

aby zapewnić przestrzeganie zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych, wobec 

dużej swobody działania gwarantowanej pracodawcom przepisami prawa.  

Wykorzystane środki KFS pozwoliły na dofinansowanie kształcenia ustawicznego znacznie 

mniejszej liczby osób niż zakładano w momencie projektowania przepisów. Wstępnie 

szacowano, że przy 200 mln zł KFS i 20% wkładzie własnym pracodawców uda się sfinansować 

kształcenie 182 tys. osób w ciągu roku, zakładając koszt kształcenia w wysokości 1 371 zł  
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na osobę (na poziomie kosztów kształcenia osób bezrobotnych w 2012 r.).  W 2015 r. środki 

KFS w wysokości 154,5 mln zł wykorzystano na sfinansowanie kształcenia 85,9 tys. osób,  

co oznacza przeciętny wydatek 1 799 zł na osobę. 

Wyższy średni koszt kształcenia przypadający na osobę może wynikać z zawyżania przez 

instytucje szkoleniowe cen oferowanych usług, ale częściowo też może być związany  

z niedoszacowaniem kosztów szkolenia wysokospecjalistycznego na etapie projektowania 

rozwiązań nowelizacji Ustawy w 2013 r. (projekty edukacyjne realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzają wysokie koszty specjalistycznego 

kształcenia umiejętności zawodowych), a także być efektem ogólnego trendu wzrostu cen 

usług szkoleniowych. Sygnalizowane zawyżanie cen usług dofinansowywanych z KFS  

oraz trudności PUP z obsługą wniosków pracodawców i umów wymagają 

doprecyzowania/wprowadzenia nowych przepisów, m.in. obostrzających wymagania wobec 

realizatorów szkoleń oraz zwiększających wymagania w zakresie dokumentowania potrzeb  

i wydatków przez pracodawców. Konieczne będą także działania pozalegislacyjne, głównie  

przygotowanie i upowszechnienia narzędzi ułatwiających pracę PUP (modyfikacji istniejącego 

wzoru  wniosku o środki KFS i wzorów umów).   

Zgodnie z założeniami KFS jest dobrym instrumentem wsparcia najmniejszych podmiotów 

gospodarczych, którym najtrudniej zainwestować w doskonalenie pracowników (w 2015 r. już 

niemal połowę beneficjentów stanowili mikropracodawcy). Jednak rozwiązania KFS nie 

stanowią impulsu do inwestowania w potencjał osób z najniższym wykształceniem; korzystają 

ze wsparcie głównie osoby z wykształceniem wyższym  i średnim zawodowym/policealnym, 

które i tak mają największą motywację do podnoszenia kwalifikacji.  Korzystają też w znacznym 

stopniu podmioty sektorów, które powiązane są z samorządem odpowiadającym  

za dystrybucję środków: opieki zdrowotnej i edukacji. Może to świadczyć z jednej strony  

o braku dostatecznych środków na rozwój kadr w tych podmiotach, ale też o uprzywilejowanej 

pozycji podmiotów pozostających w strukturach samorządu przy przyznawaniu środków z KFS.  

Przytoczone dane statystyczne wskazują na konieczność bardziej precyzyjnego określenia 

preferowanych grup wsparcia (na poziomie Ustawy lub w formule priorytetów wydatkowania 

KFS). 

O ile w latach 2014-2015 wydatkowano tylko część zaplanowanych środków KFS, to w 2016 r., 

po zniesieniu ustawowej bariery wieku dla beneficjentów KFS, zapotrzebowanie ze strony 
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pracodawców znacznie przewyższa możliwości finansowe KFS. Oznacza to konieczność 

doprecyzowania w przepisach celu KFS, obostrzenia dostępu do środków  

oraz zaprojektowania kryteriów selekcji wniosków.   
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VI. Dostosowanie krajowych przepisów prawnych do przepisów unijnych 
reformujących sieć Europejskich Służb Zatrudnienia w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

W celu dostosowania krajowych przepisów prawnych do przepisów unijnych reformujących sieć 

EURES wprowadzono grupę przepisów pozwalających na wdrożenie tych reform w kraju.  

Główne zmiany wprowadzone w Ustawie dotyczyły poszerzenia kręgu podmiotów 

uprawnionych do realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym pozwalających  

na stworzenie systemu akredytacji do prowadzenia tego pośrednictwa. Zmiany te obejmowały:  

 zakres przedmiotowy i podmiotowy działań sieci EURES w Polsce, w tym:  

 doprecyzowanie rodzaju działań prowadzonych w pośrednictwie pracy w ramach 

sieci EURES, w tym odniesienie do usług zdefiniowanych w przepisach UE, 

 określenie podmiotów uprawnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach 

sieci EURES na terenie kraju, w tym umożliwienie prowadzenia pośrednictwa pracy  

w ramach sieci EURES OHP bez konieczności ubiegania się o stosowną akredytację; 

 ustanowienie zasad akredytacji podmiotów spoza PSZ i OHP realizujących zadania EURES, 

w tym dotyczące przyznania ministrowi właściwemu do spraw pracy uprawnienia udzielania 

akredytacji; określenie kryteriów i zasad przyznania podmiotom akredytacji, w tym 

przypadków odmowy jej udzielenia; ustanowienie zasad nawiązania umowy akredytacyjnej 

i jej rozwiązania oraz zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi; określenie formy, 

okoliczności i podstawy pozbawienia akredytacji; uprawnienie ministra właściwego  

do spraw pracy do prowadzenia rejestru podmiotów, które uzyskały akredytację. 

Ponadto, nowelizacją Ustawy wprowadzone zostało upoważnienie dla ministra właściwego  

do spraw pracy do wydania rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o akredytację  

do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES na terenie kraju oraz zmodyfikowano 

upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do wydania rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji, trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,  

co pozwoliło na uregulowanie prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES przez 

OHP. 
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B. Założone mierniki realizacji  

Do oceny realizacji założonego celu przyjęto następujące wskaźniki:39 

1) liczba osób, które uzyskały zatrudnienie za granicą dzięki ofercie pracy oferowanej 

przez sieć EURES 

(z uwagi na trudność pozyskania danych od pracodawców zagranicznych wartość wskaźnika 

dotyczy jedynie wycinka efektywności zatrudnieniowej w zakresie projektów rekrutacyjnych,  

w których pośredniczyły WUP i OHP, ponieważ ponad 80% zagranicznych ofert pracy 

obsłużonych przez WUP i OHP to tzw. oferty otwarte, na które aplikuje się bezpośrednio  

do pracodawcy zagranicznego). 

 w 2013 r. – 633, 

 w 2015 r. – 874. 

Dodatkowo, dla ukazania skali pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tabeli wskazane 

zostały innego rodzaju wskaźniki związane z tym pośrednictwem. 

Wskaźnik 2013 r. 2015 r. 

Liczba obsłużonych zagranicznych wakatów (stanowisk pracy) 7 493 9 172 

Liczba CV obywateli polskich przekazana za granicę 9 035 5 927 

Liczba obsłużonych krajowych wakatów (stanowisk pracy) skierowanych  
do rekrutacji cudzoziemców z zagranicy z UE/EOG 

639 918 

Liczba CV cudzoziemców (obywateli UE/EOG), którzy aplikowali na krajowe 
oferty pracy skierowane do rekrutacji  z zagranicy z UE/EOG 

151 351 

 

2) liczba podmiotów świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce 

 w 2013 r. – 356 jednostek, z czego 16 WUP i 340 PUP, 

                                                           
39 Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy monitoringu EURES prowadzonej przez MRPiPS 

oraz wkładów urzędów pracy i OHP do sprawozdania z realizacji „Krajowego Planu Działania Sieci EURES  

w Polsce na 2015 r.”. 
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 w 2015 r. – 427 jednostek, z czego 16 WUP, 340PUP, 16 wojewódzkich komend OHP, 

49 centrów edukacji i pracy młodzieży OHP, 2 organizacje pracodawców, 3 związki 

zawodowe, 1 instytucja szkolenia zawodowego. 

3) liczba pracowników świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce  

w podmiotach uprawnionych do prowadzenia tego pośrednictwa  

 w 2013 r. – 636 osób w WUP i PUP, 

 w 2015 r. – 856 osób, z czego 784 osoby w WUP i PUP, 66 osób w wojewódzkich 

komendach OHP i centrach edukacji i pracy młodzieży OHP, 6 osób  

w organizacjach pracodawców związkach zawodowych i instytucji szkolenia 

zawodowego. 

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy rozszerzeniu uległ krąg podmiotów uprawnionych  

do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Przed nowelizacją przepisów 

zadania te mogły realizować w Polsce WUP i PUP. Krąg podmiotów poszerzono o jednostki 

organizacyjne OHP oraz o podmioty, które uzyskają uprzednio stosowną akredytację ministra 

właściwego do spraw pracy. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji ww. zadań przez OHP Minister Pracy  

i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), 

które określiło szczegóły prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,  

w tym dotyczące planowania i sprawozdawczości oraz wymogów kadrowych. 

Włączono OHP w system planowania i raportowania z realizacji działań, wyznaczono w OHP 

kadrę realizującą zadania EURES, podłączono systemy informatyczne OHP do systemów 

MRPiPS w celu umożliwienia transferu ofert pracy OHP do centralnej bazy ofert pracy 

prowadzonej przez MRPiPS i na portal EURES Komisji Europejskiej. Ponadto, dwa WUP  

z regionów przygranicznych ze Słowacją, Czechami i Niemcami zawarły, na podstawie  

ww. rozporządzenia, stosowne umowy o współpracę z podmiotami spoza urzędów pracy i OHP 

w zakresie realizacji działań w ramach partnerstw transgranicznych EURES. W celu 

umożliwienia uzyskania akredytacji Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie 
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z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa 

pracy w ramach sieci EURES (Dz. U. poz. 632) oraz opracowano i uruchomiono elektroniczny 

rejestr podmiotów akredytowanych do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci 

EURES (www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures). Procesu akredytacji jednak nie uruchomiono 

ponieważ Komisja Europejska rozpoczęła procedowanie kolejnych unijnych zmian prawnych 

dotyczących działania sieci EURES w państwach członkowskich. Od stycznia 2014 r. do marca 

2016 r. trwały prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  

w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie 

mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy (EURES). Rozporządzenie to weszło w życie  

12 maja 2016 r. i spowodowało, że krajowy system akredytacji będzie musiał ulec pewnym 

modyfikacjom, w związku z powyższym nie było uzasadnione wcześniejsze uruchamianie 

akredytacji ponieważ naraziłoby to podmioty akredytowane na niepotrzebne koszty,  

w szczególności związane z dostosowaniem i podłączeniem systemów informatycznych  

do systemu informatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy. 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Realizacja tego celu polegała na poszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych  

do realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, w tym stworzeniu systemu akredytacji 

do prowadzenia tego pośrednictwa, w celu szerszego dostępu bezrobotnych i pracodawców  

do usług wspierających mobilność pracowników na terenie UE. 

W 2015 r. w porównaniu z 2013 r. nastąpił wzrost liczby podmiotów świadczących 

pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce o ok. 20% (z 356 do 427 jednostek)  

oraz wzrost liczby pracowników świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES  

w Polsce o ok. 34% (z 636 do 852 osób). Zauważalny wzrost spowodowany był umożliwieniem 

jednostkom OHP świadczenia ww. pośrednictwa pracy oraz zwiększeniem liczebności kadry 

realizującej zadania sieci EURES w PUP.  

Obserwując zakres wsparcia dla polskich bezrobotnych i poszukujących pracy  

oraz pracodawców, oferowany przez urzędy pracy i OHP w 2015 r. w porównaniu z 2013 r. 

można stwierdzić, że: 

 nastąpił wzrost liczby obsłużonych zagranicznych wakatów o ok. 22%, wzrost liczby 

krajowych wakatów polskich pracodawców szczególnie zainteresowanych 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures
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zatrudnieniem obywateli UE i EOG przekazanych do rekrutacji zagranicznej o ok. 44% 

oraz wzrost liczby CV obywateli UE/EOG, którzy złożyli swoje aplikacje na ww. krajowe 

wakaty, o ok. 132%; 

 zmalała liczba CV obywateli Polski aplikujących na zagraniczne oferty pracy o ok. 34%, 

co mogło być spowodowane prawdopodobnie zmniejszeniem zainteresowania pracą 

za granicą lub ograniczonymi możliwościami działania sieci EURES w 2015 r., co było 

efektem zmiany finansowania działań sieci EURES przez Komisję Europejską  

w państwach członkowskich UE (odejścia od finansowania w formie grantów  

na działania bezpośrednio z Komisji Europejskiej, a przejście na współfinansowanie 

działań ze środków EFS, który ze względu na swą specyfikę zarządzania i wdrażania  

w kraju oraz poziom skomplikowania spowodował brak dostępności środków 

finansowych z tego funduszu na działania sieci EURES w 2015 r., co skutkowało brakiem 

organizacji wcześniej zaplanowanych działań na rzecz bezrobotnych, poszukujących 

pracy i pracodawców). 

W wyniku wejścia w życie nowelizacji Ustawy zwiększyła się dostępność pośrednictwa pracy 

w ramach sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców dzięki 

umożliwieniu strukturom OHP realizacji tego pośrednictwa. Działania z zakresu udziału OHP  

w sieci EURES i prowadzenia usług pośrednictwa pracy w ramach tej sieci można ocenić 

pozytywnie.  

Mając na uwadze powyższe można przyjąć, że zakładany cel w swej istocie został zrealizowany. 
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VII. Zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz zmniejszenie obowiązków 
informacyjnych agencji 

A. Syntetyczny opis wprowadzonego rozwiązania 

Wprowadzone zmiany z zakresu agencji zatrudnienia dotyczą zwiększenia ochrony klientów 

agencji zatrudnienia oraz zmniejszenia obowiązków informacyjnych agencji. 

Zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia realizowane jest poprzez: 

- rozszerzenie zakazu dyskryminacji oraz zakazu pobierania opłat z tytułu pośrednictwa 

pracy na wszystkie legalnie działające podmioty w Polsce, świadczące usługi agencji 

zatrudnienia, wraz z wprowadzeniem sankcji w przypadku naruszenia tych zakazów, 

- wprowadzenie obowiązku przedstawienia przez agencję zatrudnienia osobie 

kierowanej do pracy za granicę do pracodawcy zagranicznego, przed skierowaniem, 

informacji na piśmie o  kosztach, opłatach i innych należnościach związanych  

z kierowaniem, podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą, 

- zobowiązanie agencji zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, do których 

kierowane są osoby korzystające z usług agencji oraz wykazu osób kierowanych  

do pracy za granicą.  

Uproszczenie procedury w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia nastąpiło poprzez: 

- zwiększenie liczby sposobów autoryzacji wniosków przekazywanych przez agencje 

zatrudnienia marszałkowi województwa w postaci elektronicznej, 

- zmniejszenie ilości danych w sprawozdawczości agencji zatrudnienia, w szczególności 

w zakresie pracy tymczasowej. 

B. Założone mierniki realizacji  

Brak jest możliwości dokonania oceny zwiększenia ochrony osób korzystających  

z pośrednictwa agencji zatrudnienia, w szczególności w zakresie kierowania do pracy  

za granicą – przez co wprowadzane rozwiązanie ma charakter niewymierny. 
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Oceny wprowadzonego uproszczenia procedury w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia 

można dokonać korzystając ze wskaźnika dotyczącego przyrostu liczby agencji zatrudnienia  

w latach 2014 i 2015 w stosunku do bazowej liczby agencji zatrudnienia w 2013 r.: 

- liczba agencji zatrudnienia w 2013 r. – 4 540, 

- liczba agencji zatrudnienia w 2014 r. – 5 157, 

- liczba agencji zatrudnienia w 2015 r. – 6 081. 

Szacowana redukcja kosztów na podstawie pomiaru bazowego wg metody kosztu 

standardowego miała wynieść ok. 177.707,00 zł. Oszacowany koszt redukcji obciążeń wyniósł: 

- w 2014 r. – ok. 203 tys. zł, 

- w 2015 r. – 233 tys. zł. 

 

C. Ocena wprowadzonego rozwiązania na podstawie informacji z różnych źródeł 

Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy zwiększona została ochrona klientów agencji 

zatrudnienia oraz zmniejszeniu uległy obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia. 

 

dane statystyczne 

Dane z aplikacji Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia: 

- liczba agencji zatrudnienia w 2013 r. – 4 540; 

- liczba agencji zatrudnienia w 2014 r. – 5 157; 

- liczba agencji zatrudnienia w 2015 r. – 6 081. 

 

D. Stopień realizacji celu i wynikające z tego wnioski 

Realizacja tego celu polegała na uproszczeniu procedury w zakresie działalności agencji 

zatrudnienia oraz zwiększeniu ochrony i bezpieczeństwa klientów korzystających z usług 

agencji zatrudnienia, w szczególności w przypadku kierowania do pracy za granicą 

(zapobieganie przed występującymi na rynku pracy patologiami w zakresie usług 

świadczonych przez agencje zatrudnienia). 

Agencje zatrudnienia realizują pośrednictwo pracy na warunkach określonych  

w Ustawie. Z postulatów Państwowej Inspekcji Pracy wynikało, że obowiązujące przepisy nie 
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w pełni dawały ochronę osobom korzystającym z usług agencji zatrudnienia w zakresie 

kierowania do pracy za granicą. Na poziomie przepisów cel nowelizacji Ustawy został 

zrealizowany, gdyż wprowadzone zostały bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące kierowania 

przez agencje zatrudnienia do pracy za granicą. Brak jest jednak możliwości dokonania oceny 

realnego zwiększenia poziomu ochrony osób korzystających z pośrednictwa agencji 

zatrudnienia, w szczególności w zakresie kierowania do pracy za granicą. 

W zakresie zmniejszenia obowiązków informacyjnych agencji zatrudnienia cel nowelizacji 

Ustawy został zrealizowany – nastąpiła likwidacja obciążeń administracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


