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Formy aktywizacji zawodowej oferowane przez Państwowe 
Urzędy Pracy i ich efektywność

Forms of professional activation offered 
by the State Employment Offices and their effectiveness 

The article describes the problem related to the need to intro-
duce changes in the functioning of the State Employment Offices. 
The work describes the effectiveness of basic forms of professional 
activation offered by the State Employment Offices in the short and 
long term. Based on the reports of the Ministry of Family, Labour 
and Social Policy, the employment and cost effectiveness related to 
individual forms was described within 3 months after the activation 
was completed. Then they were compared with data from the re-
port of the Supreme Audit Office, which showed the problem in the 
long run. A comparative analysis of employment efficiency in the 
short and long term has allowed the identification of the most effec-
tive among the basic forms of professional activation. The study also 
showed that new forms of professional activation, although they are 
usually less frequently used, are more effective.

Keywords:  unemployment, State Employment Offices, labour mar-
ket, effectiveness.

W artykule przedstawiono problem związany z potrzebą wpro-
wadzenia zmian w funkcjonowaniu Państwowych Urzędów Pracy. 
W pracy została opisana efektywność podstawowych form akty-
wizacji zawodowej oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy 
w krótkim i długim okresie. Na podstawie raportów Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opisano związaną z poszczegól-
nymi formami efektywność zatrudnieniową oraz kosztową w okre-
sie 3 miesięcy po zakończeniu aktywizacji. Następnie porównano 
je z danymi pochodzącymi z raportu Najwyższej Izby Kontroli, które 
ukazały problem w dłuższej perspektywie czasu. Analiza porównawcza 
efektywności zatrudnieniowej obu okresów pozwoliła na wskazanie 
najbardziej efektywnych spośród podstawowych form aktywizacji 
zawodowej. Nowe formy aktywizacji zawodowej, mimo że są zazwy-
czaj rzadziej stosowane, charakteryzują się większą efektywnością.

Słowa kluczowe: bezrobocie, Państwowe Urzędy Pracy, rynek pracy, 
efektywność.
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Praca jest obecna w życiu człowieka od początku jego istnie-
nia. Tomáš Sedláček w pracy pt. Ekonomii dobra i zła wskazuje, że 
przy stwarzaniu świata Bóg dał Adamowi i Ewie pracę jako jedno 
z błogosławieństw, jednak po wygnaniu z raju, stała się ona dla nich 
przekleństwem (Sedláček 2012) Powszechnie znane jest również śre-
dniowieczne motto Ora et labora, czyli „módl się i pracuj”. To bene-
dyktyńskie zawołanie postawiło pracę na równi z modlitwą, nadając 
ekonomiczno-moralny charakter pracowitości (Wiśniewska 2015). 
W dzisiejszych czasach natomiast praca jest niezbędnym narzędziem 
do zaspokojenia potrzeb. W dobie globalizacji wszystko jest w cią-
głym ruchu, a w otaczającej rzeczywistości dokonuje się wiele zmian 
(Bauman 2000). Obserwując gospodarkę można jednak stwierdzić, że 
pomimo zachodzących w niej zmian, najważniejszymi celami makro-
ekonomicznymi państw jest niezmiennie wysoki wzrost gospodarczy, 
stabilność cen oraz niska stopa bezrobocia (Samuelson, Nordhaus 
2017). O bogactwie narodów pisał prawie 250 lat temu Adam Smith, 
który stwierdził, że do bogactwa kraju przyczynia się praca obywateli, 
a ich działanie we własnym interesie ma pozytywny skutek wobec 
całego społeczeństwa (Danowska-Prokop 2017). Uzasadniony jest za-
tem fakt, że w interesie zarówno obywateli, jak i państwa istotne jest, 
aby każdy miał zagwarantowaną pracę. Rola państwa na rynku pracy 
jest tematem dyskusji wielu badaczy. Austriacki ekonomista Ludwig 
von Mises stwierdził, że w systemie wolnorynkowym do zadań pań-
stwa należy ochrona funkcjonowania rynku pracy przed czynnikami 
zewnętrznymi. Mises wskazał jednak na fakt, że interwencjonizm na 

rynku pracy różni się od ochrony tym, że państwo „wtrąca się” w jego 
funkcjonowanie, narzucając mu nienaturalne zasady, przez co mogą 
być one nieefektywne (Mises 1988). Przedstawione przez Misesa po-
glądy zostaną zbadane w dalszej części artykułu.

Celem artykułu jest zbadanie efektywności funkcjonowania 
Państwowych Urzędów Pracy. Do zbadania problemu posłużono się 
analizą kosztów i efektywności zatrudnieniowej poszczególnych form 
aktywizacji zawodowej oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy. 
Do przedstawienia sytuacji posłużono się częściową kwerendą litera-
turową, a także analizą porównawczą raportu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli. Po 
przeprowadzonej analizie, przy pomocy metody opisowej dokonano 
wyboru najefektywniejszych form aktywizacji zawodowej.

O bezrobociu i teorii pełnego zatrudnienia

Za bezrobotnego uznaje się osobę, która nie ma pracy i jednocze-
śnie jej poszukuje. Natomiast ta część społeczeństwa, która nie pracuje 
oraz nie szuka pracy, jest uznawana za biernych zawodowo (Blanchard 
2017). Bezrobocie może mieć kilka przyczyn i ze względu na nie można 
je podzielić na 5 rodzajów. Bezrobocie strukturalne pojawia się w wy-
padku nierównowagi na rynku pracy (zgłaszana przez pracowników 
podaż przewyższa popyt pracodawców); bezrobocie frykcyjne jest 
związane z potrzebnym pracownikom czasem do znalezienia pracy; 
bezrobocie sezonowe dotyczy tylko pewnych okresów w roku; bezro-
bocie technologiczne związane jest z rozwojem technologii (ludzie są 
zastępowani przez maszyny) oraz bezrobocie dobrowolne, które okre-
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śla neoklasyczna teoria pełnego zatrudnienia (Słupska-Kwiatkowska 
2011). Pełne zatrudnienie jest określeniem stanu gospodarki, w któ-
rym stopa bezrobocia jest na naturalnym, względnie stałym poziomie. 
Twórca teorii naturalnej stopy bezrobocia, Milton Friedman stwierdził, 
że „jest to taki poziom, jaki wynikałby z walrasowskiego układu równań 
równowagi ogólnej, pod warunkiem, że byłyby w nim uwzględnione 
faktyczne cechy strukturalne rynków pracy i towarów, niedoskonałości 
rynkowe, stochastyczna zmienność popytu i podaży, koszty zbierania 
informacji o wolnych miejscach pracy i wolnej sile roboczej, koszty jej 
mobilności itd.” (Friedman 1975). Friedman uznał zatem, że naturalna 
stopa bezrobocia wiąże się z nieuniknionym w gospodarce bezrobo-
ciem strukturalnym i frykcyjnym (Kwiatkowski 2002). Literatura odno-
sząca się do tematu pracy wskazuje, że sytuacja osób bezrobotnych, 
oprócz zmian gospodarczych i mobilności pracowników, uzależniona 
jest również od zmian legislacyjnych pojawiających się w danym kraju 
(Strzałka, Żak 2019) oraz możliwości związanych z podejmowaniem 
pracy za granicą (Garncarz 2018). Jak się okazuje, zarówno interwen-
cjonizm państwowy w postaci zmian prawnych, jak również otwarcie 
na możliwości związane z podejmowaniem pracy za granicą skutkują 
zmianami na rynku pracy.

Państwowe Urzędy Pracy i ich rola  
w walce z bezrobociem

Dążenie do stanu pełnego zatrudnienia oraz utrzymanie stopy 
bezrobocia na poziomie naturalnym przez jak najdłuższy czas są ce-
lami, do których osiągnięcia dążą instytucje związane z aktywizacją 
osób bezrobotnych (Włodarczyk, Sikorska 2017). W Polsce historia 
publicznych służb zatrudnienia sięga stu lat, a obecnie (od 1999 roku) 
funkcję walki z bezrobociem pełnią Państwowe Urzędy Pracy (https://
encyklopedia.pwn.pl/haslo/urzedy-pracy;3991782.html 2019). Wśród 
celów strategicznych Państwowych Urzędów Pracy znajdują się m.in. 
ograniczenie liczby bezrobotnych, podniesienie konkurencyjności 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz podniesienie jako-
ści usług świadczonych przez urząd pracy (http://myslowice.praca.
gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie/cele-strategiczne 2019). Istnie-
nie Państwowych Urzędów Pracy budzi w Polsce sporo kontrowersji 
w związku z m.in. narastającym problemem biurokracji. Dyskusje opinii 
publicznej dotyczą tego, że pomimo spadającej liczby bezrobotnych, 
liczba urzędników zatrudnionych w urzędach pracy wciąż jest wysoka, 
o czym świadczy liczba osób bezrobotnych przypadających na jedne-
go urzędnika. Na Wykresie 1 przedstawiono liczbę osób bezrobotnych 
przypadających na jednego pracownika wojewódzkich i powiatowych 
urzędów pracy. W 2000 roku na jednego pracownika Wojewódzkich 
Urzędów Pracy (WUP) przypadało 2 455 bezrobotnych, w 2017 roku 
liczba ta wyniosła 304. Spadkowa tendencja miała również miejsce 
w przypadku Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). W 2000 roku jeden 
pracownik PUP zajmował się aktywizacją 168 bezrobotnych, a sie-
demnaście lat później liczba ta była trzykrotnie niższa i wyniosła 57 
bezrobotnych (http://psz.praca.gov.pl 2019). Może to wskazywać na 
potrzebę reformy Państwowych Urzędów Pracy ze względu na zmie-
niającą się strukturę rynku pracy. Również stopa bezrobocia w Polsce 
spadła w ciągu prawie 20 lat ponad trzykrotnie. Problem tkwi także 
w tym, że część bezrobotnych rejestruje się w urzędach tylko ze wzglę-
du na zasiłek, jednocześnie pracując nielegalnie (https://www.money.
pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzedy-pracy-po-nowemu-maja-

-dzialac,81,0,2410321.html 2019). Kwestią, która zostanie poddana 
analizie w dalszej części artykułu jest jednak nieefektywność części 
form aktywizacji zawodowej oferowanych przez urzędy pracy.

Wykres 1. Liczba bezrobotnych przypadających na jednego pracownika WUP 
i PUP w latach 2000-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 2018b.

Podstawowe formy aktywizacji zawodowej  
oferowane przez Państwowe Urzędy Pracy

Do podstawowych form aktywizacji zawodowej oferowanych 
przez Państwowe Urzędy Pracy zalicza się: staże, szkolenia, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy przeznaczonych dla przyszłych pracowników oraz do-
finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy. Jak wynika z raportu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najczęstszą formą ak-
tywizacji bezrobotnych są staże. W 2017 roku skorzystało z nich prawie 
200 tys. osób, co stanowi niespełna połowę uczestników wszystkich 
form aktywizacji. Kolejnymi najczęściej stosowanymi formami były 
szkolenia – 14%, prace interwencyjne – 13%, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej – 10%, roboty publiczne – 9%, re-
fundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 5%.

Tabela 1. Udział kosztów poszczególnych form aktywizacji zawodowej

Forma aktywizacji zawodowej Koszt całkowity
Udział % we 
wszystkich 
kosztach

Staże 1 083 644 500 zł 35,00%
Szkolenia 146 992 400 zł 4,74%
Prace interwencyjne 227 607 100 zł 7,35%
Roboty publiczne 327 074 200 zł 10,56%
Jednorazowe środki na podję-
cie działalności gospodarczej 859 704 400 zł 27,77%

Refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy 451 181 400 zł 14,58%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej 2018a.

Koszty całkowite poniesione na poszczególne formy aktywizacji 
zawodowej oraz ich udział procentowy zostały przedstawione w tabe-
li 1. Staże, jako najczęściej stosowana forma aktywizacji zawodowej, 
mają największy udział we wszystkich kosztach. W 2017 roku koszt 
całkowity poniesiony na organizację staży wyniósł prawie 1,1 mld zł, co 
stanowiło 35% wszystkich kosztów. Koszty związane z pozostałymi for-
mami są natomiast uwarunkowane ich funkcją: założenie działalności 
gospodarczej jest zazwyczaj bardziej kosztowne od przeprowadzenia 
szkolenia. W raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
przedstawiono liczbę osób biorących udział w poszczególnych formach 
aktywizacji zawodowej, jednostkowy koszt uczestnictwa, efektywność 
zatrudnieniową i kosztową. Koszt uczestnictwa jest to koszt poniesiony 
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Tabela 3. Efektywność zatrudnieniowa w krótkim i długim okresie w 21 bada-
nych powiatach

Forma aktywizacji zawodowej
Efektywność zatrudnieniowa

po 3 miesiącach po 2 latach
Staże 77,6% 26,70%
Prace interwencyjne 83,1% 47,10%
Roboty publiczne 76,5% 9,50%
Dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej 93,4% 86,90%

Wyposażenie stanowisk pracy 81,8% 70,30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/aktywizacja-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 [25.08.2019].

Koszt utracony związany z nieefektywnością

Analizując efektywność zatrudnieniową podstawowych form 
aktywizacji zawodowej oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy, 
można obliczyć koszt utracony związany z każdą z nich. Koszt utracony 
został policzony przy pomocy wzoru:

Koszt utracony = 
(100 - efektywność zatrudnieniowa) x koszt całkowity

                                    100

Przedstawione w tabeli 4 dane dotyczą kosztów całkowitych 
poniesionych na aktywizację bezrobotnych we wszystkich powiatach 
w Polsce. Efektywność zatrudnieniowa w długim okresie, zbadana 
przez NIK, dotyczyła jedynie 21 powiatów. Gdyby przyjąć założenie, że 
podobny spadek efektywności zatrudnieniowej występuje we wszyst-
kich powiatach w Polsce, okaże się, że Fundusz Pracy wydaje ponad 
1,5 mld zł rocznie w nieefektywny sposób. Warto również zauważyć, 
że ponad połowę kosztu utraconego stanowią staże.

Tabela 4. Koszty utracone związane z poszczególnymi formami aktywizacji za-
wodowej

Forma aktywizacji 
zawodowej

Koszt 
całkowity 

[tys. zł]

Efektywność 
zatrudnienio-
wa po dwóch 

latach

Koszt 
utracony 
[tys. zł] 

Staże 1 083 644,50 26,7% 794 311,42
Szkolenia 146 992,40 40,6% 87 313,49
Prace interwencyjne 227 607,10 47,1% 120 404,16
Roboty publiczne 327 074,20 9,5% 296 002,15
Jednorazowe 
środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej

859 704,40 86,9% 112 621,28

Refundacja kosztów 
wyposażenia 
stanowiska pracy

451 181,40 70,3% 134 000,88

Razem: 1 544 653,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 2018a oraz https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/aktywizacja-
-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 [25.08.2019].

Alternatywne formy walki z bezrobociem

Kontrola przeprowadzona przez NIK dotyczyła także nowych form 
aktywizacji zawodowej takich jak bony stażowe, bony zatrudnienio-
we, bony zasiedleniowe oraz dofinansowania wynagrodzeń bezro-
botnych powyżej 50 roku życia. Bony stażowe są dla osób bezrobot-
nych gwarancjami do odbycia 6-miesięcznego stażu pod warunkiem, 
że pracodawca po zakończeniu stażu, zatrudni tę osobę na kolejne 6 
miesięcy. Bony zatrudnieniowe są dla pracodawcy gwarancjami zwro-
tu części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Bony 

przez Fundusz Pracy na jednego uczestnika. Efektywnością zatrudnie-
niową nazywamy procentowy udział osób, które w okresie 3 miesięcy 
po zakończeniu uczestnictwa w danej formie aktywizacji zawodo-
wej były zatrudnione przez co najmniej 30 dni, w stosunku do liczby 
wszystkich osób, które zakończyły uczestnictwo. Efektywność kosztowa 
natomiast jest liczona jako stosunek wydatków Funduszu Pracy ponie-
sionych na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej 
do liczby osób, które po zakończeniu udziału w aktywizacji zawodowej 
były zatrudnione. Przedstawione w tabeli 2 dane ukazują, że większość 
podstawowych form aktywizacji zawodowej charakteryzuje się wysoką 
efektywnością zatrudnieniową. Najczęściej wybieraną formą są staże. 
Jednak efektywność zatrudnieniowa osób biorących w nich udział, nie 
jest najwyższa. Najbardziej efektywną formą aktywizacji, biorąc pod 
uwagę efektywność zatrudnieniową, są dofinansowania podejmowa-
nia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że jest to jedna 
z najbardziej kosztownych form aktywizacji zawodowej.

Tabela 2. Liczba uczestników form aktywizacji zawodowej oraz koszt uczest-
nictwa, efektywność zatrudnieniowa i kosztowa każdego z nich

Formy 
aktywności 
zawodowej

Liczba 
uczestni-

ków

Koszt 
uczestnic-

twa [zł]

Efektywność

zatrud-
nieniowa 

kosztowa
[zł]

Staże 196 070 5 526,80 81,99% 9 641,39
Szkolenia 56 413 2 605,60 60,70% 5 006,72
Prace 
interwencyjne 54 375 4 185,90 89,46% 6 920,25

Roboty publiczne 34 194 9 565,30 83,98% 12 944,72
Dofinansowanie 
podejmowania 
działalności 
gospodarczej

41 856 20 539,60 94,63% 19 727,04

Wyposażenie 
stanowisk pracy 21 547 20 939,40 85,69% 17 858,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej 2018a.

Efektywność form aktywizacji zawodowej  
w dłuższym okresie

Warto zwrócić uwagę, że przeprowadzona przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej analiza efektywności podstawowych 
form aktywizacji zawodowej dotyczyła krótkiego okresu, tj. trzech mie-
sięcy. Z tego właśnie powodu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
kontrolę dotyczącą trwałości zatrudnienia po dwóch latach od rozpo-
częcia procesu aktywizacji. Na potrzeby artykułu okres dwóch lat bę-
dzie nazywany okresem długim. Ukazane w tabeli 3 dane dotyczą efek-
tywności zatrudnieniowej uczestników form aktywizacji zawodowej 
w 21 badanych powiatach. Jak się okazuje, jedynie dofinansowanie 
podejmowania działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowisk 
pracy są formami, które po dwóch latach od rozpoczęcia aktywizacji 
utrzymują efektywność zatrudnieniową powyżej 70%. Warto zwrócić 
szczególną uwagę na efektywność związaną z robotami publicznymi, 
która po dwóch latach spadła ponad ośmiokrotnie. W tabeli 3 nie 
uwzględniono efektywności zatrudnieniowej związanej ze szkoleniami, 
ponieważ uczestnika wyrejestrowuje się z rejestru bezrobotnych do-
piero po zakończeniu udziału w szkoleniach, czyli na przykład, gdy dana 
osoba znajdzie zatrudnienie. W przypadku szkoleń tylko 40,6% osób 
znalazło zatrudnienie po upływie 2 lat od zakończenia aktywizacji.
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zasiedleniowe polegają na sfinansowaniu kosztów związanych z miej-
scem zamieszkania w nowym miejscu pracy. Również te formy walki 
z bezrobociem zostały zbadane przez NIK, a częściowe wyniki kontroli 
przedstawia tabela 5. Warto zwrócić uwagę, że takie formy walki z bez-
robociem jak bony zatrudnieniowe oraz bony zasiedleniowe nawet 
w dłuższej perspektywie czasu osiągają efektywność zatrudnieniową 
ponad 70%. Pomimo swej wysokiej efektywności są to jednak instru-
menty bardzo rzadko stosowane. Według raportu NIK, urzędy pracy 
na bony zasiedleniowe, stażowe i zatrudnieniowe w latach 2014-2017 
wydawały jedynie 5% wszystkich środków.

Tabela 6. Nowe formy walki z bezrobociem i ich efektywność w krótkim i dłu-
gim okresie

Forma walki z bezrobociem
Efektywność zatrudnieniowa

w krótkim 
okresie

w długim 
okresie

Bony stażowe 77,00% 40,00%
Bony zatrudnieniowe 82,90% 72,40%
Bony zasiedleniowe 88,80% 71,40%
Dofinansowania do wynagrodzeń 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia 77,50% 48,20%

Źródło: opracowanie własne na podstawiehttps://www.nik.gov.pl/aktualno-
sci/aktywizacja-bezrobotnych-ryba-czy-wedka.html#przypis_1 data dostępu: 
[25.08.2019]

Podsumowanie

Przedstawione w artykule dane dotyczące kosztów i efektywności 
zatrudnieniowej poszczególnych form aktywizacji zawodowej wskazu-
ją, że Państwowe Urzędy Pracy nie osiągają trwałej efektywności za-
wodowej we wszystkich oferowanych przez nie formach aktywizacji. 
Analiza problemu przedstawionego w artykule, wykazała, że: 1/ Efek-
tywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 
oferowanych przez Państwowe Urzędy Pracy nie jest trwała i w ciągu 2 
lat znacznie spada; 2/ Spośród podstawowych form aktywizacji zawo-
dowej jedynie dofinansowania podejmowania działalności gospodar-
czej oraz refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy utrzymują 
po 2 latach efektywność zatrudnieniową powyżej 70%; 3/ Nieefektyw-
ność podstawowych form aktywizacji zawodowej może generować 
koszt utracony powyżej 1,5 mld złotych; 4/ Państwowe Urzędy Pracy 
w celu zwiększenia efektywności swojego funkcjonowania powinny 
więcej środków przeznaczać na nowe instrumenty walki z bezrobo-
ciem, takie jak bony zatrudnieniowe i bony zasiedleniowe. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy świadczą o nieefektywności 
części form aktywizacji osób bezrobotnych i są bliskie przekonaniom 
Ludwiga von Misesa, który sprzeciwiał się interwencjonizmowi pań-
stwa w rynek pracy.
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