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W Polsce, podobnie jak w innych krajach 
europejskich, w ostatnich latach notuje się 
wydłużenie czasu przeciętnego trwania 
życia, przy niskim poziomie przyrostu na-
turalnego. Prognozy wskazują, że w 2035 r. 
struktura wiekowa ludności znacząco się 
zmieni: udział osób w wieku przedproduk-
cyjnym w ogólnej liczbie ludności zmniej-
szy się z 19% do 15,7%, zaś w wieku pro-
dukcyjnym z 63,5% do 57,6%; wzrośnie 
natomiast udział osób w wieku poproduk-
cyjnym z 17,5% do 26,7%.

W latach 2010–2012 systematycz-
nie rosła liczba bezrobotnych powyżej 
50. roku życia1, a dynamika tego wzro-
stu była wyższa niż dla innych grup bę-
dących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy. Liczba bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędach pracy zwiększy-
ła się ogółem z 1954,7 tys. w 2010 r. do 
2136,8 tys. w 2012 r. (o 9,3%), w tym 
w grupie 50+ z 421,6 tys. do 486,4 tys. 
(o 15,4%)2. Osoby z grupy 50+ stanowiły 
odpowiednio w tych latach 21,6% i 22,8% 

Łagodzenie skutków bezrobocia

Aktywizacja zawodowa  
osób powyżej 50. roku życia

Obecny system aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powy-
żej 50. roku życia nasuwa wiele uwag i zastrzeżeń. Z badań kontrolnych wynika, że 
działania aktywizujące są nieskuteczne, ponieważ jedynie nieliczni poszukujący pra-
cy, którzy z nich korzystają, trwale wychodzą z bezrobocia. Część bezrobotnych z gru-
py 50+, mając niewielkie szanse na rynku pracy, uczestniczy w aktywnych formach 
przeciwdziałania bezrobociu, jednak głównie z uwagi na różne świadczenia z tym 
związane. Konieczne jest zatem usprawnienie systemu, które pozwoliłoby na dokona-
nie pełnej oceny funkcjonowania programu aktywizacji bezrobotnych pod kątem jego 
skuteczności, efektywności oraz potrzeb i oczekiwań osób pozostających bez pracy.
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1 Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy, opracowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2 Źródło: dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, z 4.04.2013 r.
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ogólnej liczby bezrobotnych. aktywnymi 
programami przeciwdziałania bezrobociu 
objęto w 2010 r. 804,6 tys. bezrobotnych, 
a w 2012 r. już tylko 440,8 tys. W rezul-
tacie liczba osób wyłączonych z ewiden-
cji bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy 
subsydiowanej3 zmniejszyła się z 256,3 tys. 
w 2010 r. do 139,2 tys. w 2012 r.

W 2010 r. na aktywne formy wydano ze 
środków Funduszu Pracy 6747,9 mln zł, 
w tym 509,5 mln zł (7,5%) na aktywi-
zację osób z grupy 50+4. W kolejnych 
latach wydatki na ten cel uległy obni-
żeniu; w 2011 r. wynosiły odpowied-
nio: 3327,6 mln zł i 272,9 mln zł (8,2%), 
a w 2012 r. – 3889,7 mln zł i 377,7 mln zł 
(9,7%). Środki na aktywne przeciwdziała-
nie bezrobociu osób z tej grupy były pro-
centowo niższe w relacji do udziału tej 
grupy w strukturze ogółu bezrobotnych. 
Oznacza to, że osoby powyżej 50. roku 
życia uczestniczyły zazwyczaj w niskokosz-
towych formach aktywizacji, co obniża-
ło ich szansę znalezienia stałego zatrud-
nienia. W konsekwencji zarejestrowane 
osoby z tej grupy wiekowej pozostawały 
w ewidencji dłużej niż inne. Ponadto więk-
szość z nich była zarejestrowana w urzę-
dach pracy po kilka razy, niejednokrotnie 
dwa razy w ciągu roku, co oznacza, że mają 
one problem z dłuższym utrzymaniem się 
na rynku pracy. Jednym z istotnych powo-
dów tej sytuacji jest nieposiadanie pożą-
danych przez pracodawców kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia na stanowi-
skach pracy, na które istnieje zapotrzebo-
wanie. Wynika to z bardzo niskiego po-
ziomu wykształcenia tej grupy bezrobot-
nych. Jest to szczególnie niebezpieczne, 
gdyż jest to grupa raczej niefaworyzowa-
na przez pracodawców, zwłaszcza że moż-
liwość zatrudnienia ze względu na niskie 
kwalifikacje i wykształcenie oraz krótki 
często staż pracy dotyczy zawodów, prac 
prostych, podstawowych, pomocniczych, 
często wymagających wysiłku fizycznego, 
dobrej kondycji i zdrowia, co z wiekiem 
jest coraz trudniejsze. Zatem przyczyna 
utrzymującego się trwałego stanu bezro-
bocia w tej grupie wiekowej leży w rów-
nej mierze po stronie publicznych służb 
zatrudnienia, które stosują nieefektyw-
ny system aktywizacyjny, oraz po stro-
nie samych bezrobotnych, którzy stano-
wią bodaj „najtrudniejszą” grupę, w nie-
wielkim stopniu poddającą się aktywi-
zacji zawodowej. Nie bez znaczenia jest 
też postawa potencjalnych pracodawców. 
Dość smutno brzmi konstatacja, że za-
trudnienie trwa tak długo, jak długo jest 
subsydiowane ze środków publicznych. 
Wydaje się, że system ukierunkowany na 
premiowanie tworzenia nowych miejsc 
pracy, a nie wspieranie pracy okresowej, 
powinien z czasem stać się dominujący, 
przy założeniu, że polityka zatrudnienia 
będzie nastawiona na trwałość rozwiązań, 
a nie doraźne „łatanie” problemu.

3 Prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów zatrud-
nienia bezrobotnego.

4 Środki Funduszu Pracy były przekazywane na przedsięwzięcia aktywizujące, realizowane przez powiatowe urzędy
pracy według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 17.07.2009 r. w sprawie algorytmu ustalania 
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (DzU nr 123, poz. 1019 ze zm.).
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Najwyższa Izba kontroli sprawdziła,  
jak Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej 
oraz wybrane 24 powiatowe urzędy pracy 
realizują programy aktywizacji zawodowej 
dla grupy bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia. Badaniami objęto lata 2010–2012  
oraz rok 2013 pod względem efektów form 
aktywizacji5.

Z ustaleń kontroli w powiatowych urzę-
dach pracy wynika, że system aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia jest nieskuteczny i daleki od ich po-
trzeb i oczekiwań, bowiem tylko nielicz-
nym udaje się uzyskać stałe zatrudnienie. 
Pozostali, o ile znajdują pracę, to tylko na 
postawie krótkoterminowych umów lub 
tak zwanych umów śmieciowych6, nie-
dających dłuższej perspektywy zatrud-
nienia. W konsekwencji zdecydowana  
większość tych osób ponownie rejestruje 
się w urzędach pracy i jest obejmowana 
kolejnymi działaniami aktywizacyjnymi.

Motywacja osób rejestrujących się 
w urzędach pracy
Zgodnie z ustawową definicją7, bezrobot-
ny to osoba między innymi zdolna i goto-
wa do podjęcia zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy obowiązującym 
w danym zawodzie albo innej pracy za-
robkowej. Wszystkie osoby rejestrujące 
się w urzędach pracy jako bezrobotne de-
klarują taką gotowość, ponieważ rejestra-
cja w celu innym, niż znalezienie pracy, 

może spowodować wykreślenie ich z ewi-
dencji bezrobotnych. status osoby bez-
robotnej jest przydatny do: objęcia ubez-
pieczeniem zdrowotnym; uzyskania  
pomocy społecznej (zasiłki celowe, do-
żywianie dzieci w szkołach); uzyskania 
dofinansowania opłat za mieszkanie (do-
datki mieszkaniowe); uzyskania dla dzie-
ci stypendium w szkole, na uczelni oraz 
zwolnienia z opłat czesnego; zwolnienia 
z opłat sądowych oraz opłat abonamen-
tu rtV. Z ustaleń kontroli wynika, że dla 
wielu osób główną motywacją do rejestra-
cji i uzyskania statusu osoby bezrobotnej 
jest możliwość uzyskania tych korzyści. 
Według szacunków dyrektorów powia-
towych urzędów pracy, prawie 50% bez-
robotnych nie było faktycznie zaintereso-
wanych zatrudnieniem. Urzędy pracy nie 
mają jednak instrumentów do identyfiko-
wania takich osób już na etapie rejestra-
cji. W rezultacie podejmują w stosunku 
do tych osób dodatkowe działania kosz-
tem czasu, który mógłby być lepiej wyko-
rzystany na bezpośrednią pracę z osobami  
bezrobotnymi faktycznie zainteresowa-
nymi aktywizacją. 

Jedynym skutecznym sposobem na zwe-
ryfikowanie przez publiczne służby zatrud-
nienia intencji tych osób jest zapropono-
wanie im pracy lub udział w aktywnych  
formach przeciwdziałania bezrobociu. 
Z danych, jakie uzyskano w wyniku 
przeprowadzonego w I kwartale 2013 r.  

5 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli aktywizacji zawodowej i łagodzenia 
skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, NIK, styczeń 2014 r., nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS.

6 Umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
7 Ustawą z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU.2013.674 ze zm.); dalej 

w skrócie: „ustawa o promocji zatrudnienia”.
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tak zwanego eksperymentu nyskiego wyni-
ka, że około 45% zarejestrowanych bezro-
botnych nie jest zainteresowanych aktywi-
zacją zawodową. Z kolei w PUP w rudzie 
Śląskiej w 2013 r. przeprowadzono identy-
fikację osób bezrobotnych zainteresowa-
nych współpracą w ramach usług i instru-
mentów rynku pracy. spośród 901 osób 
bezrobotnych w omawianej grupie wie-
kowej, tylko 165 było zainteresowanych 
współpracą. Dla pozostałych osób podję-
cie pracy nie było priorytetem.

Powyższe dane mogą wskazywać, że 
znaczna część bezrobotnych może pra-
cować w tak zwanej szarej strefie. Na przy-
kład, z badań przeprowadzonych wśród 
bezrobotnych przez PUP w Lubaczowie 
w 2012 r. wynika, że 50% badanych po-
dejmowało w przeszłości pracę „na czar-
no”. Dla większości osób objęcie ubez-
pieczeniem zdrowotnym jest istotnym, 
a dla wielu jedynym powodem rejestracji. 
Jednak część bezrobotnych w wieku 50+ 
rejestruje się wyłącznie po to, aby nabyć 
prawo do świadczenia przedemerytalne-
go8. Osoba, która zarejestrowała się w urzę-
dzie pracy w celu ubezpieczenia zdrowot-
nego lub uzyskania zaświadczeń upraw-
niających do otrzymania świadczeń mię-
dzy innymi z pomocy społecznej będzie 

czynić zabiegi, aby nieprzyjęcie oferty nie 
spowodowało utraty statusu osoby bezro-
botnej (np. brak dojazdu, ucieczka w cho-
robę, opieka nad osobą zależną itp.).

Inną przyczyną rejestracji w urzędach 
pracy są także dysproporcje w wysoko-
ści składki na dobrowolne ubezpieczenie 
zdrowotne. W ZUs aktualnie jest to około 
336 zł9, podczas gdy urzędy za jednego bez-
robotnego, bez prawa do zasiłku, opłacają 
od 1 czerwca 2013 r. 58,20 zł miesięcznie10.

Część osób bezrobotnych powyżej 50. 
roku życia obawia się więc utraty statu-
su bezrobotnego. są to osoby bierne zawo-
dowo, które przyjmują oferty aktywizacji 
proponowane przez urząd pracy dlatego, 
że ich nieprzyjęcie spowodowałoby utratę 
statusu osoby bezrobotnej, a tym samym 
świadczeń, na przykład z pomocy społecz-
nej. stąd stosunkowo niewielka jest liczba 
osób bezrobotnych z grupy 50+, wyreje-
strowanych z powodu odmowy – bez uza-
sadnionej przyczyny – przyjęcia propozy-
cji odpowiedniej pracy lub innej formy po-
mocy11. także niezbyt często są stosowane 
sankcje wobec bezrobotnych, którzy prze-
rwą staż lub szkolenie z innych przyczyn niż 
podjęcie pracy12. W objętych kontrolą powia-
towych urzędach pracy liczba takich osób 
wynosiła od kilku do kilkunastu procent. 

8 Ustawa z a 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU.2012.170). Wśród bezrobotnych 
z grupy 50+ są osoby, które spełnią warunki do nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego. 
Mogą jednak wystąpić do ZUS z wnioskiem o jego przyznanie dopiero po upływie sześciu miesięcy po-
bierania zasiłku. W tym czasie powiatowy urząd pracy może kierować taką osobę do pracy. Jeśli PUP 
wskaże propozycję pracy, to bezrobotny powinien ją przyjąć. Jeśli odmówi jej przyjęcia, traci status osoby  
bezrobotnej, a co za tym idzie, prawo do świadczenia przedemerytalnego.

9 Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w ZUS wynosi 9% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

10 Składka dla jednej osoby, bez prawa do zasiłku, wynosi 9% zasiłku dla bezrobotnych.
11 Art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia.
12 Art. 33 ust. 4 pkt 4 i 4a ustawy o promocji zatrudnienia.
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Bezrobotni z grupy 50+ rzadko odma-
wiają wprost przyjęcia propozycji odpo-
wiedniej pracy, stażu, szkolenia lub innej 
formy pomocy proponowanej przez urząd. 
W zdecydowanej większości przypad-
ków odbywa się to w sposób pośredni, na 
przykład przez niewłaściwe prowadzenie  
rozmowy z pracodawcą, akcentowanie trud-
ności w dojazdach i niemożności dostoso-
wania się do rozkładu czasu pracy, przed-
kładanie zaświadczeń lekarskich o choro-
bie lub niezdolności do pracy itp. Osoba, 
z której akt wynika kilkuletni staż w za-
wodzie poszukiwanym przez pracodaw-
cę, w rozmowie z nim często stwierdza, 
że nie umie wykonywać czynności w za-
kresie oczekiwanym przez przedsiębiorcę. 
taka postawa odbija się na pośrednikach 
pracy, którzy często słyszą od pracodaw-
cy „kogo wy mi przysyłacie!”.

Opisane uwarunkowania mają wpływ 
na działanie urzędów pracy. Osoby fak-
tycznie niezainteresowane podjęciem za-
trudnienia są obsługiwane w takim samym 
stopniu, jak zainteresowane uzyskaniem 
pracy. Dotyczy to wielu czasochłonnych 
czynności związanych z rejestrowaniem, 
wyrejestrowywaniem, wydawaniem za-
świadczeń, wzywaniem na tak zwane po-
twierdzenie gotowości itp. W konsekwen-
cji osoby faktycznie zainteresowane akty-
wizacją zawodową mają ograniczony dostęp 
do pośrednika pracy czy doradcy zawodo-
wego, z uwagi na obsługę osób „niezaintere-
sowanych”. Wywołuje to także negatywne 
postrzeganie urzędu przez pracodawców 
i niechęć do współdziałania, ze względu 

na kierowanie osób niezainteresowanych 
podjęciem pracy. Niejednokrotnie osoby 
te, znając konsekwencje odmowy, wpro-
wadzają urząd w błąd lub przyjmują ofertę 
pracy, starając się następnie sprowokować 
nieprzyjęcie ich przez pracodawcę; w re-
zultacie wydłuża się czas realizacji oferty. 

Niezależnie od powodów rejestracji, to 
jest nawet wtedy gdy bezrobotny powyżej 
50. roku życia nie jest zainteresowany ak-
tywizacją zawodową, urzędy pracy i tak 
mają obowiązek przedstawienia, w okre-
sie do sześciu miesięcy od dnia rejestracji, 
propozycji zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej, szkolenia, stażu, odbycia przy-
gotowania zawodowego dorosłych lub  
zatrudnienia w ramach prac interwencyj-
nych lub robót publicznych13. Z uwagi na 
strukturę osób rejestrujących się w urzę-
dach pracy prowadzi to do nieefektywnego 
wykorzystywania środków. Przykładowo, 
dyrektor PUP we Wschowie podał, że duży 
nacisk kładziony na aktywizację bezrobot-
nych w grupie 50+ zmusza Urząd do pro-
ponowania im różnych form aktywizacji 
zawodowej. W przypadku realizacji projek-
tów systemowych finansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej, Urząd zobowiąza-
ny jest do objęcia wsparciem 30% uczest-
ników powyżej 50. roku życia. Powoduje 
to, że szkolenia i staże proponowane są 
osobom, które w większości nie są zainte-
resowane ich podjęciem. Jednak z obawy 
o utratę statusu osoby bezrobotnej przyj-
mują te propozycje, bez motywacji do uzy-
skania zatrudnienia lub aktywnego uczest-
nictwa w rynku pracy. W konsekwencji 

13 Art. 50 ust. 1 i 2, w związku z art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia.
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wydawane są pieniądze – od 30% do 40% 
angażowanych środków – na osoby, które 
tak naprawdę tego nie chcą; po rozpoczę-
ciu danej formy wsparcia przedstawiają 
długotrwałe zwolnienie lekarskie, prze-
rywają staż bądź szkolenie lub po ich za-
kończeniu dalej biernie figurują w ewi-
dencji bezrobotnych. 

W 15 spośród 24 objętych kontrolą 
urzędów pracy stwierdzono, że nie były 
one w stanie przedstawić bezrobotnym 
z grupy 50+ żadnej oferty zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w okresie do sze-
ściu miesięcy od dnia rejestracji. Jak usta-
lono, nieobjęcie działaniami aktywizacyj-
nymi wszystkich tych osób spowodowa-
ne było głównie brakiem pieniędzy i ofert 
pracy. W latach 2011–2012, w porównaniu 
z 2010 r., nastąpiło znaczące zmniejszenie 
środków Funduszu Pracy przeznaczonych 
na aktywne formy przeciwdziałania bezro-
bociu, co ograniczyło liczbę subsydiowa-
nych miejsc pracy i wpłynęło na zmniejsze-
nie liczby osób objętych poszczególnymi 
formami wsparcia. spadkowi wydatków 
na ten cel, mimo rosnącego bezrobocia, to-
warzyszył wysoki (o 3,3 mld zł, tj. o 84%) 
wzrost środków Funduszu Pracy przekazy-
wanych Ministrowi Finansów w zarządza-
nie terminowe. stan Funduszu na 31 grud-
nia 2010 r. wynosił prawie 4 mld zł, w tym 
na lokacie terminowej 2,3 mld zł; na koniec 
2012 r. wielkości te kształtowały się odpo-
wiednio na poziomie 7,3 mld zł i 6 mld zł. 
tym samym środki Funduszu Pracy po-
chodzące ze składek pracodawców były 
w znaczącej części wykorzystywane do 

doraźnego zmniejszania potrzeb pożycz-
kowych budżetu państwa. stąd aktywi-
zacja zawodowa osób bezrobotnych jest 
znacznie ograniczona. Niektórym spo-
śród bezrobotnych z grupy 50+ objęte 
kontrolą urzędy pracy dopiero po upły-
wie kilku lat od dnia rejestracji były w sta-
nie przedstawić propozycję zatrudnienia, 
szkolenia, stażu, odbycia przygotowania 
zawodowego dorosłych lub zatrudnienia  
w ramach prac interwencyjnych.

Dyskryminacja  
ze względu na wiek
Wprawdzie urząd pracy nie może przy-
jąć do realizacji oferty pracy noszącej zna-
miona dyskryminacji, między innymi ze 
względu na wiek14, to jednak problem ten 
był często podnoszony w trakcie kontroli.  
Powszechnie funkcjonują stereotypy znie-
chęcające do zatrudniania osób starszych. 
W ich świetle, osoby te są przede wszyst-
kim mniej wydajne, nieelastyczne, częściej 
chorują, nie chcą zmieniać lub podnosić 
swoich kwalifikacji. stąd dyskryminacyjne 
praktyki wśród pracodawców, którzy bądź 
wskazują bezpośrednio na zły stan zdro-
wia, zgłaszany przez osoby skierowane do 
pracy (jednak nieudokumentowany przez 
nie w PUP), bądź też na brak faktycznych 
umiejętności w danej branży zawodowej, 
mimo posiadania dokumentów potwier-
dzających takie kwalifikacje. Podczas zgła-
szania ofert pracy pracodawcy niejedno-
krotnie wyrażają nieoficjalnie brak zain-
teresowania potencjalnym zatrudnieniem 
osób z grupy 50+. sytuacja ta ma miejsce 

14 Art. 36 ust. 1 pkt 5e ustawy o promocji zatrudnienia.
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nawet gdy mamy do czynienia z subsydio-
wanymi ofertami zatrudnienia. Dyrektor 
PUP w Legnicy podał, że w 2013 r. Urząd, 
dysponując środkami na aktywizację osób 
po 50. roku życia w ramach refundowa-
nia pracodawcom kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy, obserwuje wycofywanie 
się pracodawców ze złożonych wniosków 
o przyznanie środków na ten cel i zatrud-
nienia poszukującego pracy. 

Niekorzystnie oddziałują na sytuację 
osób z grupy 50+ na rynku pracy także 
regulacje prawne kodeksu pracy w zakre-
sie dotyczącym szczególnej ochrony pra-
cownika przed wypowiedzeniem umowy 
o pracę w tak zwanym okresie ochron-
nym. Pracodawcy nie są skłonni do zatrud-
niania osób, które weszły lub niebawem 
wejdą w ten okres, ponieważ nie mogą 
ich zwolnić w tym czasie. Do innych nie-
korzystnych czynników należy zaliczyć:  
niewystarczającą podaż ofert pracy w sto-
sunku do potrzeb; wzrost wymagań ze 
strony środowiska zawodowego w związku 
z postępującymi szybko zmianami tech-
nologicznymi i wynikającą z nich zmianą 
struktury popytu na pracę; przeciętnie 
niższy poziom wykształcenia w porów-
naniu z osobami młodszymi, szczególnie 
w zakresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych oraz znajomości języków 
obcych; zbyt niskie i nieaktualne kwali-
fikacje, ograniczające możliwość utrzy-
mania się na rynku pracy, oraz brak mo-
tywacji do poszerzania i aktualizacji po-
siadanych umiejętności; pogarszający się 

wraz z wiekiem stan zdrowia i kondycji 
fizycznej, przyspieszający podjęcie decy-
zji o przejściu na emeryturę bądź rentę.

Bezrobotni powyżej 50. roku życia są 
często świadomi, że ich kwalifikacje nie 
odpowiadają oczekiwaniom i dlatego szan-
sę na podjęcie pracy często widzą w od-
byciu stażu. Dyrektor PUP w Lubaniu 
podał, że w badaniu dotyczącym przy-
czyn utrudniających podejmowanie za-
trudnienia przez bezrobotnych z tej grupy 
wiekowej, którym objęto 410 osób, jako 
preferowane do odbycia stażu najczęściej 
wskazywano prace porządkowe, następ-
nie budownictwo, handel i gastronomię. 
aż 75% osób podało, że nie umie obsłu-
giwać komputera, choćby w stopniu pod-
stawowym. Umiejętność tę w stopniu za-
awansowanym zadeklarowało jedynie 2%  
ankietowanych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że część bez-
robotnych z grupy 50+, mając niewielkie 
szanse na rynku pracy, uczestniczy w ak-
tywnych formach przeciwdziałania bez-
robociu głównie z uwagi na stypendium 
lub inne świadczenia z tym związane. 
stypendium jest przyznawane na czas szko-
lenia i stażu15, natomiast inne świadczenia 
przysługują z tytułu: refundacji poniesio-
nych kosztów w związku z zatrudnieniem 
osób bezrobotnych, uzyskania środków  
na podjęcie działalności gospodarczej 
oraz refundacji kosztów doposażenia  
stanowiska pracy zatrudnionego bezro-
botnego w przypadku prac interwencyj-
nych16, robót publicznych17, prac społecznie 

15 Wysokość stypendium z tytułu odbywania stażu wynosi od 1.06.2013 r. 988,40 zł (120% zasiłku dla bezrobotnego).
16 Art. 51, 56 i 59 ustawy o promocji zatrudnienia. Zasiłek dla osoby bezrobotnej wynosi od 1.06.2013 r. 823,60 zł.
17 Art. 57 ustawy o promocji zatrudnienia. W 2013 r. refundacja wynosiła 1,3 tys. zł.
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użytecznych18, podjęcia działalności 
gospodarczej19 oraz refundacji kosztów do-
posażenia stanowiska pracy20. Generalne 
można stwierdzić, że udział w aktywnych 
formach przeciwdziałania bezrobociu czę-
sto jest traktowany przez beneficjentów 
jako substytut świadczeń pomocy spo-
łecznej. Uczestnictwo jedynie ze wzglę-
du na przysługujące stypendium lub inne 
świadczenia nie jest możliwe do ziden-
tyfikowania, ponieważ w obecnym po-
rządku prawnym nie ma instrumentu 
umożliwiającego wiarygodne i dowodowe  
ustalenie motywacji osoby bezrobotnej. 
W opinii dyrektorów urzędów pracy, zna-
czenie motywacyjne może mieć stypen-
dium związane z udziałem w stażu, gdyż 
jego wysokość za pełny miesiąc uczestnic-
twa wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych 
i dla osoby z grupy 50+ może stanowić 
okresowe źródło utrzymania całej rodziny. 
Przykładowo, dyrektor PUP w Jarosławiu 
podał, że z przeprowadzonych przez po-
średników pracy i doradców zawodowych 
rozmów z osobami kierowanymi na staż 
wynika, że ze względu na wypłatę sty-
pendium uczestniczy w nim 99,9% bez-
robotnych w wieku 50+. Jest to niejed-
nokrotnie ich jedyne źródło utrzymania. 

Rozbieżność ofert pracy 
i oczekiwań osób bezrobotnych
Objęte kontrolą urzędy pracy wyko-
nywały ustawowe zadania w zakresie 

pośrednictwa pracy21 przez pozyskiwa-
nie i upowszechnianie ofert pracy, pomoc  
pracodawcom w pozyskaniu pracowników 
o poszukiwanych kwalifikacjach zawodo-
wych, a także inicjowanie i organizowa-
nie kontaktów bezrobotnych i poszukują-
cych pracy z pracodawcami. Liczba ofert 
pracy wpływających do urzędów pracy 
w badanym okresie, jak też pozyskiwa-
nych przez pośredników, uległa zmniej-
szeniu. Pracodawcy zgłosili w 2011 r. do 
urzędów pracy 743,1 tys. wolnych miejsc, 
to jest o 278,2 tys. mniej niż w 2010 r. (spa-
dek o 27,2%). W 2012 r. zgłosili 787 tys. 
miejsc, czyli o 43,9 tys. więcej niż w 2011 r. 
(wzrost o 5,9%).

Zdecydowana większość zgłoszonych 
ofert pracy nie odpowiadała jednak ocze-
kiwaniom bezrobotnych. Nie były one 
atrakcyjne ani ze względu na rodzaj pro-
ponowanego stanowiska, ani też wyso-
kość płacy. Wysokość wynagrodzenia dla 
osoby bezrobotnej jest najczęściej podsta-
wowym czynnikiem, który może decy-
dować o podjęciu lub niepodjęciu pracy. 
Często oferta pracy za najniższą dopusz-
czalną prawem stawkę nie jest opłacalna 
dla osoby bezrobotnej, gdyż jest niewiele 
wyższa od dochodów uzyskiwanych z in-
nych źródeł, głównie z pomocy społecznej 
lub pracy w szarej strefie. Przykładowo, 
dyrektor PUP w suwałkach podał, że 98% 
ofert wpływających do urzędu proponuje  
wynagrodzenia na poziomie najniższej 

18 Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych od 1.06.2013 r. wynosi 8 zł za godzinę 
– refundacja wynosi 60% świadczenia.

19 Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosiła w 2013 r. 17 tys. zł.
20 Wysokość refundacji kosztów doposażenia dla jednego stanowiska wynosiła w 2013 r. 19 tys. zł.
21 Art. 9 ust. 1 pkt 3 oraz art. 36 ustawy o promocji zatrudnienia.
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krajowej, często przy bardzo wysokich wy-
maganiach pracodawców, co nie budzi za-
interesowania poszukujących pracy.

Nieatrakcyjność ofert pracy dla osób 
bezrobotnych często też wynika z korzy-
stania przez nie ze świadczeń pomocy 
społecznej. Podjęcie pracy zarobkowej 
skutkuje wstrzymaniem wypłaty tych 
świadczeń. W opiniach osób korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej,  
dochody uzyskiwane z pracy za mini-
malne wynagrodzenie są równoważne, 
a niekiedy nawet niższe, od dochodów 
ze świadczeń wypłacanych przez ośrod-
ki pomocy społecznej.

kandydatów do pracy na stanowiska 
z atrakcyjnym wynagrodzeniem praco-
dawcy poszukują we własnym zakresie. 
Do urzędu pracy nie wpływają więc oferty 
adresowane do specjalistów, osób posiada-
jących poszukiwane na rynku pracy defi-
cytowe kwalifikacje, co oznacza, że osoby 
te zatrudniane są poza systemem urzędów 
pracy. Większość pracodawców, zgłaszając 
wolne miejsce pracy, poza tym że oferu-
je minimalne wynagrodzenie, z uwagi na 
wysokie koszty zatrudnienia proponuje 
zatrudnienie w ramach krótkookresowej 
umowy-zlecenia lub umowy o dzieło albo 
też zatrudnienie związane z koniecznością 
założenia własnej firmy. tymczasem więk-
szość zarejestrowanych bezrobotnych szuka 
zatrudnienia przez nawiązanie stosunku 
pracy i  nie jest zainteresowana ofertami 
niedającymi możliwości stabilizacji i dłuż-
szej perspektywy zatrudnienia. 

Powiatowe urzędy pracy dysponują ofer-
tami pracy subsydiowanymi i niesubsy-
diowanymi. Jedne i drugie są traktowane  
przez bezrobotnych jako mało atrakcyj-
ne pod względem finansowym. W latach 

2011–2012 nieznacznie zmniejszyła się licz-
ba ofert niesubsydiowanych, natomiast 
znacząco zmalała liczba subsydiowanych 
miejsc pracy. Było to skutkiem radykalnego 
ograniczenia w 2011 r. wielkości środków 
Funduszu Pracy przeznaczonych na akty-
wizację zawodową bezrobotnych. Dodać 
należy, że urzędy pracy nie notują więk-
szych trudności z obsadą stanowisk sub-
sydiowanych czy pozyskaniem pracodaw-
ców do współpracy w zakresie form pracy 
subsydiowanej.

Znaczną liczbę wpływających ofert 
pracy niesubsydiowanej stanowią tak 
zwane oferty otwarte. składający je pra-
codawcy nie chcą pomocy urzędu w re-
krutacji, oczekują jedynie, aby oferta zo-
stała podana do publicznej wiadomości, 
a zainteresowane osoby bezrobotne same 
się zgłaszały. Często po wyszukaniu odpo-
wiedniego pracownika pracodawcy wyco-
fują oferty zatrudnienia (przypuszczalnie 
oferując nielegalne zatrudnienie) bądź skła-
dają oferty stażu. W konsekwencji, w ob-
jętych kontrolą urzędach pracy stwier-
dzano liczne przypadki niezrealizowa-
nych ofert pracy, głównie „otwartych”. 
Przykładowo, w PUP w kaliszu skontro-
lowano 15 będących w dyspozycji Urzędu 
ofert, w ramach których do pracodawców 
skierowano 28 bezrobotnych. ani jedna 
z tych osób nie została zatrudniona. Z kolei 
w PUP w Legnicy analiza 15 wybranych 
ofert wykazała, że do potencjalnych pra-
codawców skierowano 176 bezrobotnych. 
Zatrudnienie uzyskały tylko dwie osoby.

Ustalenia kontroli dowodzą, że praco-
dawcy traktują urząd pracy jako instytu-
cję publiczną, która jest zobowiązana do fi-
nansowego wspierania (w sposób pośredni) 
prowadzonych przez nich przedsięwzięć. 
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stąd, przy rekrutacji na wolne stanowiska 
urzędy są zazwyczaj pomijane, nie tylko 
gdy w grę wchodzi praca wymagająca wy-
sokich kwalifikacji i umiejętności, ale i przy 
pracach prostych. Według dyrektorów po-
wiatowych urzędów pracy, większość pra-
codawców oczekuje publicznej pomocy fi-
nansowej przy zatrudnianiu pracownika, 
przy czym dla znacznej ich części w zasa-
dzie jedyną motywacją jest pozyskanie pu-
blicznych środków finansowych. Świadczyć 
o tym mogą powtarzające się często takie 
same oferty tych samych firm poszukują-
cych pracowników, co może nasuwać wnio-
sek o niestabilności oferowanych stanowisk.

Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy za-
zwyczaj bardzo dobrze oceniają współpra-
cę z urzędem pracy jeżeli chodzi o udzie-
lane im wsparcie ze środków publicznych 
w zatrudnianiu osób bezrobotnych. Ocena 
ta zdecydowanie zmienia się na gorszą 
w wypadku współpracy w zakresie kie-
rowania osób do prac niesubsydiowanych. 
Pracodawcy zgłaszają wówczas liczne uwagi, 
wskazując między innymi, że obowiązujące 
procedury administracyjne zniechęcają ich 
do korzystania z usług publicznych służb 
zatrudnienia (np. zbyt długi okres naboru, 
rozbudowany formularz złożenia oferty). 
Większa swoboda i elastyczność działań 
urzędów nie jest jednak możliwa bez na-
ruszenia obowiązujących regulacji prowa-
dzenia usług rynku pracy i określających 
ścieżki postępowania w tych sprawach.

W objętych kontrolą urzędach wska-
zywano również, że w przypadku ofert 
niesubsydiowanych barierą we współ-
pracy jest także przekonanie pracodaw-
ców, że w zasobach urzędów pracy pozo-
stają jedynie osoby o niskich kwalifika-
cjach lub bez kwalifikacji oraz uchylające 

się od pracy. Opinie te nie są pozbawione 
podstaw, gdyż znaczna część zarejestro-
wanych nie ma kwalifikacji zawodowych 
lub są to osoby długotrwale bezrobotne. 
Grupę osób powyżej 50. roku życia, poza 
znaczącym odsetkiem długotrwale bez-
robotnych, charakteryzuje też niski po-
ziom wykształcenia (ok. 70% bezrobot-
nych legitymuje się wykształceniem za-
sadniczym zawodowym, podstawowym 
lub niższym); krótkim, mimo osiągnię-
tego wieku, stażem pracy lub jego bra-
kiem (ok. 4% osób nie ma żadnego stażu 
pracy, 7% posiada staż do jednego roku, 
a 7% od jednego roku do pięciu lat); bra-
kiem gotowości do pracy ze względu na 
konieczność opieki nad innymi członka-
mi rodziny itd. Pracodawcy oceniają na-
tomiast urząd pracy przez pryzmat kwali-
fikacji skierowanych osób bezrobotnych, 
ich zachowanie, postawę oraz motywację 
do podjęcia zatrudnienia.

Pracodawcy niejednokrotnie rezygnu-
ją ze zgłaszania ofert do urzędu pracy, 
ponieważ są przekonani, że skierowane 
przez urząd osoby nie będą zaintereso-
wane podjęciem zatrudnienia (są zareje-
strowane z innych przyczyn, niż poszuki-
wanie pracy), przy tym trzeba poświęcać 
czas na rozmowy kwalifikacyjne oraz wy-
pełnienie rozlicznych formalności z tym 
związanych. Z kolei pracownicy urzędów 
pracy, zgodnie z obowiązującymi regula-
cjami prawnymi, są zobowiązani do kiero-
wania ofert do wszystkich zarejestrowa-
nych osób, jakkolwiek mogą przypuszczać,  
że część z nich nie jest zainteresowa-
na podjęciem zatrudnienia. W rezulta-
cie działanie takie, prawidłowe z punktu  
widzenia przepisów prawa, a niepra-
widłowe w ocenie pracodawców, ma 
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zdecydowanie niekorzystny wpływ na wi-
zerunek publicznych służb zatrudnienia. 
Dyrektor PUP w Zgorzelcu podał, że czę-
sto pracodawcy informują o niechęci osób 
bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, 
które, zgłaszając się na rozmowy kwalifi-
kacyjne, nie chcą podjąć pracy, lecz jedy-
nie uzyskać korzystny wpis, aby nie stra-
cić statusu osoby bezrobotnej.

Skuteczność stosowanych 
instrumentów rynku pracy
Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki 
społecznej wynika, że uczestnictwo w ak-
tywnych formach przeciwdziałania bezro-
bociu charakteryzowało się bardzo wysoką 
efektywnością22, a tym samym skuteczno-
ścią wykorzystywania środków Funduszu 
Pracy. Obliczana efektywność zatrudnie-
niowa wyniosła w latach 2010–2012 od-
powiednio 54,2%, 55,7% i 60,9%, zaś  
kosztowa 12 948 zł, 9020 zł i 10 674 zł 
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
bezrobotnego. Najwyższą efektywnością 
zatrudnieniową charakteryzowała się ak-
tywizacja w formie przyznania środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 
oraz refundacja pracodawcom kosztów 

doposażenia stanowisk pracy; najniższą 
odnotowano w najbardziej popularnych for-
mach, to jest szkoleniach (36,7%) i pracach 
społecznie użytecznych (39,8%). rezultat 
ten wynika z przyjętej w Ministerstwie 
i urzędach pracy metody pomiaru efektyw-
ności działań aktywizujących nie tylko dla 
osób z grupy 50+, ale wszystkich bezrobot-
nych poszukujących pracy, zgodnie z którą 
działania uznaje się za efektywne, gdy ak-
tywizowana osoba podejmie jakiekolwiek 
zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy 
po zakończeniu aktywizacji23, bez względu 
na rodzaj umowy i faktyczny okres zatrud-
nienia. Za stan pożądany uważane jest za-
warcie przez bezrobotnego nawet krótko-
terminowej umowy o pracę lub umowy cy-
wilnoprawnej (o dzieło lub zlecenia), często 
na okres kilku tygodni lub krótszy, która 
nie zapewnia uprawnień socjalnych, czy-
niąc wysoce prawdopodobne uzyskanie 
przez osobę z taką umową ponownie sta-
tusu osoby bezrobotnej. Metoda ta nie 
uwzględnia jednak okresu trwania zatrud-
nienia po zakończeniu danej formy aktywi-
zacji wspieranej środkami Funduszu Pracy. 
Została przyjęta w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia, przed wejściem  

22 Wykazywane są dane o efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Efektywność zatrudnieniową (wskaźnik 
ponownego zatrudnienia) zdefiniowano jako stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w okre-
ślonej formie aktywizacji uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy, tj. wyrejestrowały się z po-
wiatowego urzędu pracy lub w tym okresie nie zarejestrowały się, w relacji do liczby osób, które w danym 
roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji. Efektywność kosztowa (koszt ponownego zatrudnie-
nia) wyliczana jest w wyniku podzielenia kwoty poniesionych w danym roku wydatków na daną formę  
aktywizacji zawodowej przez liczbę osób, które po zakończeniu udziału w tej formie aktywizacji uzyskały 
zatrudnienie w okresie trzech miesięcy.

23 Dotyczy staży i szkoleń. Nie dotyczy natomiast prac interwencyjnych i robót publicznych, których okres 
wykonywania jest określony. W odniesieniu do środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refun-
dowania kosztów wyposażenia (doposażenia) stanowiska pracy założeniem jest prowadzenie zarejestro-
wanej działalności gospodarczej przez 12 miesięcy i zatrudnianie osoby bezrobotnej na tym stanowisku 
przez czas nie krótszy niż 24 miesiące.
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Polski do Unii Europejskiej24 i nie dosto-
sowano jej do obecnych realiów funkcjo-
nowania rynku pracy. Prowadzi to do po-
wstania nieprawidłowego obrazu działań 
aktywizujących, ponieważ jedynie nieliczni 
bezrobotni, którzy z nich korzystają, trwale 
wychodzą z bezrobocia, a tym samym nie 
pozwala na dokonanie pełnej oceny funk-
cjonowania systemu aktywizacji bezrobot-
nych, to jest z punktu widzenia jego sku-
teczności, efektywności, a także potrzeb 
i oczekiwań osób pozostających bez pracy. 

Minister Pracy i Polityki społecznej nie 
ma zatem pełnej i rzetelnej wiedzy o skali 
problemu. Często podnosi się, że efektyw-
ność zatrudnieniowa osób bezrobotnych 
byłaby lepsza, gdyby kwota z Funduszu 
Pracy przeznaczana na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu była wyż-
sza. kontrola NIk wykazała, że nieade-
kwatne wskaźniki prowadziły do błędnych 
decyzji finansowych i w rezultacie do nie-
efektywnego wykorzystania posiadanych 
środków. szczególnie dobitnie zobrazowa-
ła ten stan sytuacja stwierdzona podczas 
kontroli. Ministerstwo w 2012 r., po wielu 
staraniach zarówno w komisjach sejmo-
wych, jak i u Ministra Finansów, uzyska-
ło i skierowało z Funduszu Pracy dodatko-
wo 200 mln zł do powiatów, które według 
tych wskaźników były dotychczas najbar-
dziej skuteczne. Okazało się, że te najbar-
dziej efektywne urzędy nie były w stanie 
rozpoznać lokalnych potrzeb oraz zagospo-
darować uzyskanych środków. W efekcie 
wytypowane powiaty wykorzystały za-
ledwie jedną trzecią z kwoty 200 mln zł. 

trzeba zwrócić uwagę, że obecna po-
lityka przydzielania środków na aktywi-
zację bezrobotnych (np. z rezerwy mi-
nistra), w której priorytetem jest wy-
soki próg efektywnościowy, powoduje, 
że urzędy pracy podejmują formy akty-
wizacji pozwalające taki próg uzyskać. 
sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna 
dla osób powyżej 50. roku życia, ponie-
waż urzędy rezygnują z szerokich działań 
aktywizacyjnych w grupach najtrudniej-
szych na rzecz grup, w których aktywi-
zacja przyniesie zamierzony efekt, czyli 
wysoką wartość wskaźnika efektywno-
ści zatrudnieniowej.

Ustalenia kontroli przeprowadzo-
nej w 24 powiatowych urzędach pracy 
wskazują, że mimo wysokich wskaź-
ników efektywności wykazywanych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
spo łecznej, bezrobotni w wieku powy-
żej 50. roku życia uczestniczący w ak-
tywnych formach przeciwdziałania bez-
robociu nie mają większych szans na  
uzyskanie trwałego zatrudnienia. Po 
odbyciu badanych form aktywizacji 
– w zdecydowanej większości przypad-
ków – jeżeli podejmowali zatrudnienie, 
to na czas określony, zazwyczaj od jed-
nego dnia do kilku miesięcy, po czym 
ponownie rejestrowali się w urzędach 
pracy. Wprawdzie większość analizowa-
nych w trakcie kontroli wniosków złożo-
nych przez pracodawców zawierała za-
pewnienie zatrudnienia bezrobotnego 
(najczęściej na okres od trzech do sze-
ściu miesięcy), to jednak obowiązujące 

24 Analiza efektywności programów rynku pracy – poradnik, opracowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Krajowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 1995.
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przepisy ustawy o promocji zatrudnienia 
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy 
nie nakładają na pracodawcę obowiązku 
zatrudnienia bezrobotnego po zakończe-
niu na przykład stażu, a urzędom pracy 
nie udostępniają narzędzia pozwalają-
cego skutecznie egzekwować zatrud-
nienie po zakończonej formie wspar-
cia. Wykorzystując to, pracodawcy nie 
zawsze wywiązywali się ze złożonych 
obietnic, co zazwyczaj tłumaczyli kło-
potami finansowymi lub brakiem zle-
ceń od firm zewnętrznych. 

Staże

staż służy nabywaniu przez bezrobotne-
go umiejętności praktycznych do wyko-
nywania pracy przez wykonywanie zadań 
w miejscu pracy, ale bez nawiązania sto-
sunku pracy z pracodawcą25. Z ustaleń kon-
troli wynika, że z tej formy aktywizacji 
zawodowej korzystają – niezgodnie z in-
tencją ustawodawcy – przede wszystkim 
osoby przymuszone sytuacją finansową, 
lecz niekoniecznie zainteresowane naby-
ciem umiejętności praktycznych. 

spośród 744 stażystów w wieku powy-
żej 50. roku życia, których objęto kontrolą,  
zatrudnienie po zakończeniu staży zna-
lazły 334 osoby (45%), w tym 299 otrzy-
mało pracę u organizatorów. Mimo iż 
pracodawcy organizujący staże chętnie  
zatrudniali byłych stażystów, to podpisy-
wane przez nich umowy były zazwyczaj 
krótkoterminowe, co nie sprzyjało trwałe-
mu wyjściu z bezrobocia. Umowy na czas 
nieokreślony zawarło tylko 17 osób (5%), 

119 – na sześć miesięcy i dłużej, 45 – na 
okres od trzech do sześciu miesięcy, zaś 
153 osoby pracowały krócej niż trzy mie-
siące. spośród zatrudnionych po zakoń-
czeniu stażu, w 67 przypadkach (20%) 
były to umowy cywilnoprawne, których 
czas trwania wynosił od jednego dnia do 
kilku miesięcy. Należy zaznaczyć, że obo-
wiązujące przepisy nie zapewniają instru-
mentów wymuszających na organizatorach  
zatrudnienia stażysty po upływie czasu 
trwania stażu, co stawia urzędy pracy 
w trudnym położeniu. W konsekwencji, 
z badanej grupy 334 osób, które po za-
kończonych stażach znalazły zatrudnie-
nie, 251 (tj. 75,1%) ponownie zarejestro-
wało się w urzędach pracy, co wskazuje, 
że ta forma aktywizacji nie powodowała 
trwałego wyjścia z bezrobocia.

Największe zainteresowanie organizacją 
subsydiowanych form zatrudnienia, w tym 
staży, wykazują instytucje samorządowe 
i edukacyjne, dla których – przy ograniczo-
nym źródle finansowania działalności – jest 
to forma wsparcia personalnego. Instytucje 
publiczne rzadko jednak mogą zadekla-
rować zatrudnienie po przeprowadzeniu 
danej formy aktywizacji. stąd praktyczne 
umiejętności osób uczestniczących w sta-
żach są w zasadzie nie do wykorzystania, 
bo urzędy nie potrzebują większej liczby 
pracowników. sytuacja taka miała miej-
sce na przykład w PUP w turku. Wśród 
podmiotów, które w latach 2010–2011 
zorganizowały najwięcej staży, znajdowa-
ły się: Urząd Miejski, Powiatowy Urząd 
Pracy, starostwo Powiatowe, komenda 

25 Art. 2 ust.1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia.
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Powiatowa Policji, Urząd skarbowy i Urząd 
Gminy turek. Efektywność zatrudnienia 
osób bezrobotnych skierowanych na staż 
do tych instytucji była bardzo wysoka i do-
chodziła do 100%. ani jedna ze 169 osób 
bezrobotnych skierowana do odbycia stażu 
w wymienionych podmiotach nie uzyskała 
jednak stałego zatrudnienia po jego odby-
ciu. W przeważającej liczbie były to umowy 
o pracę na czas nieprzekraczający trzech 
miesięcy (56%), a 71 osób (78%) spośród 
91 zatrudnionych w tych podmiotach po-
nownie zostało zarejestrowanych jako po-
szukujący pracy.

Instytucje te, nie mając praktycznie moż-
liwości podpisania stałej umowy o pracę 
po zakończeniu stażu, wnosiły niejedno-
krotnie o kontynuację zatrudnienia sub-
sydiowanego. Urzędy natomiast, mając na 
uwadze osiągnięcie wymaganych progów 
zatrudnieniowych, kierowały bezrobot-
nych na kolejne formy aktywizacji zawodo-
wej, najczęściej do prac interwencyjnych. 

Szkolenia

Podobną sytuację odnotowano w wypad-
ku szkoleń, które powinny być związane 
z podniesieniem lub uzupełnieniem kwali-
fikacji26, a co za tym idzie – zwiększeniem 
szans na zatrudnienie. W objętych kontrolą 
jednostkach zapotrzebowanie na szkolenia 
określano na podstawie wykazu zawodów 
deficytowych, potrzeb rynku pracy (praco-
dawców) i potrzeb zgłaszanych przez bez-
robotnych. Zapotrzebowanie na zawody, 
specjalności i kwalifikacje diagnozowano 

na podstawie monitoringu zawodów defi-
cytowych i nadwyżkowych. Z ustaleń kon-
troli wynika jednak, że z uwagi na złą sytu-
ację na lokalnych rynkach pracy, w zdecy-
dowanej większości przypadków nie były 
one w stanie w krótkim czasie wchłonąć 
osób przeszkolonych w jednym zawodzie.

tylko w dwóch urzędach, spośród 24 
skontrolowanych, organizatorzy szkoleń 
składali deklaracje podjęcia działań w celu 
zatrudnienia uczestników po zakończeniu 
szkoleń, które ograniczały się do: wydania 
najlepszym kursantom listu polecającego, 
doradztwa zawodowego dla absolwentów 
czy zamieszczenia listy uczestników wraz 
z kwalifikacjami na stronie internetowej in-
stytucji szkoleniowej, a także pozyskania 
ofert pracy w ramach prowadzonej przez 
siebie agencji zatrudnienia. Żaden z kontro-
lowanych urzędów nie skorzystał z upraw-
nienia27 do przyznania instytucjom szkole-
niowym wynagrodzenia za każdego skie-
rowanego bezrobotnego uczestniczącego 
w szkoleniu, który wskutek działań tej in-
stytucji podjął pracę w ciągu 30 dni od dnia 
ukończenia szkolenia i wykonywał ją przez 
okres co najmniej sześciu miesięcy. Wśród 
przyczyn wymieniano przede wszystkim 
brak zainteresowania instytucji szkolenio-
wych zatrudnianiem uczestników szkoleń.

Z grupy 691 osób w wieku powyżej 50. 
roku życia, których sprawy objęto szcze-
gółową analizą, zatrudnienie po ukończe-
niu szkolenia uzyskało 391 bezrobotnych 
(tj. 56,6%). Mimo że odsetek osób wy-
rejestrowanych przez urzędy z powodu 

26 Art. 40 ust. 3, jw.
27 Art. 41 ust. 9, jw.
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podjęcia zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej był dość znaczny, to większość 
podpisanych umów stanowiły umowy 
krótkoterminowe. tylko 7 osób (1,8%) 
zawarło umowy na czas nieokreślony, 
70 (17,9%) znalazło zatrudnienie na okres 
minimum sześciu miesięcy, 85 (21,7%) 
podpisało umowy na czas od trzech do 
sześciu miesięcy, 53 (13,5%) pracowa-
ły krócej niż trzy miesiące, zaś 25 kur-
santów wykonywało pracę na podsta-
wie umów cywilnoprawnych zawartych 
na okres od kilku dni do pięciu miesię-
cy. Wśród osób, które po ukończonym 
szkoleniu wyłączono z rejestru bezrobot-
nych było aż 151 beneficjentów (38,6%), 
którzy otrzymali z urzędów pracy środ-
ki na podjęcie działalności gospodarczej, 
a wśród zatrudnionych na umowy o pracę  
8 osób wykonywało prace interwencyjne lub  
roboty publiczne. Ustalenia kontroli wyka-
zały także, że związek zatrudnienia z tema-
tyką szkolenia można właściwie wskazać 
jedynie w przypadku szkoleń dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej,  
gdyż spośród 191 osób, które podjęły pracę 
w zawodzie zgodnym z odbytym szkole-
niem tylko 40 osób nie rozpoczęło wła-
snej działalności gospodarczej.

Przy wyliczaniu efektywności tej formy 
aktywizacji urzędy nie różnicowały zatrud-
nienia finansowanego przez pracodawcę 
lub podjęcia działalności gospodarczej na 
własny rachunek od zatrudnienia lub pod-
jęcia działalności gospodarczej finansowa-
nych środkami publicznymi. W rezulta-
cie, mierząc efektywność swoich dzia-
łań, urzędy pracy uwzględniały te osoby 
jako zatrudnione wskutek odbycia szkoleń.  
Wyniki kontroli wykazały, że efektyw-
ność szkoleń, wbrew opinii o znaczącym 

jej wzroście, po upływie dłuższego czasu 
była dość niska, a znaczna część osób, które 
uzyskały zatrudnienie po ich ukończeniu 
wróciła do ewidencji bezrobotnych i po-
szukujących pracy.

Przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej

Objęte kontrolą powiatowe urzędy pracy 
w latach 2010–2012 przyznały jednora-
zowe środki na podjęcie działalności go-
spodarczej 13 189 osobom, w tym 1170 
osobom w wieku powyżej 50. roku życia. 
Wnioski o przyznanie środków na dzia-
łalność gospodarczą zawierały wymaga-
ne dane: wysokość potrzebnej kwoty, kal-
kulację kosztów związanych z podjęciem 
działalności gospodarczej i źródła ich fi-
nansowania, a także deklarowane rocz-
ne lub dwuletnie przychody i zyski z pro-
wadzonej działalności, wysokość wkładu  
własnego oraz specyfikację i harmono-
gram wydatków w ramach środków uję-
tych we wnioskach oraz środków własnych. 
Na podstawie powyższych danych dyrek-
torzy objętych kontrolą urzędów pracy 
zawierali z wybranymi bezrobotnymi 
umowy o przyznanie dotacji na podję-
cie działalności gospodarczej, w których 
wyszczególniono: wysokość przyznanej  
dotacji i źródła finansowania, okres obo-
wiązywania umowy (12 miesięcy) oraz 
obowiązki bezrobotnego dotyczące wy-
wiązania się z umowy.

W obecnym stanie prawnym nie ma me-
chanizmów umożliwiających skuteczną 
weryfikację faktu prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez osoby korzysta-
jące z jednorazowych środków na rozpo-
częcie tej działalności. W objętych kon-
trolą urzędach wystarczał tylko formalny 



96 kONtrOLa PaństWOWa

kontrola i audyt   Jacek Szczerbiński, Mirosław Miłoń

wpis przedsiębiorcy do właściwych reje-
strów (ewidencji)28, bez faktycznego pro-
wadzenia działalności (osiągania przycho-
dów). W związku z tym należy zauwa-
żyć, że ustawowa definicja działalności 
gospodarczej29 do jej podstawowych ele-
mentów zalicza jej zarobkowy charak-
ter. tylko w jednym przypadku stwier-
dzono, że urząd pracy zweryfikował  
fakt prowadzenia tej działalności. Z usta-
leń kontroli wynika, że około 90% bene-
ficjentów tej formy aktywizacji nie uzy-
skiwało ani deklarowanych przychodów, 
ani zysków lub uzyskiwało je na poziomie 
znacząco niższym, niż określone w kal-
kulacji kosztów związanych z podjęciem 
działalności gospodarczej, na podsta-
wie której otrzymały one dofinansowa-
nie. Na przykład, w PUP w suwałkach 
w latach 2010–2012 zawarto z 20 bez-
robotnymi umowy o przyznanie środ-
ków. Urząd nie sprawdzał, czy benefi-
cjenci uzyskali deklarowane we wnio-
skach przychody i zyski z działalności  
gospodarczej. Według danych miejsco-
wego urzędu skarbowego, tylko jeden  
beneficjent osiągnął zadeklarowane rocz-
ne przychody. Pozostałym nie udało się 
uzyskać planowanych wielkości. Na przy-
kład jeden z nich deklarował roczne przy-
chody i zysk w kwotach odpowiednio 
39,6 tys. zł i 34,6 tys. zł, natomiast uzy-
skał 4,4 tys. zł i 4,3 tys. zł. Inny nato-
miast w stosunku do zadeklarowanego 
przychodu w kwocie 43,7 tys. zł i zysku 
w wysokości 27,1 tys. zł uzyskał 2,40 zł 
i wykazał stratę 4,3 tys. zł. 

W umowach o finansowanie planowa-
nych przedsięwzięć gospodarczych tylko 
jeden urząd pracy zawarł wymóg wnie-
sienia deklarowanych środków własnych, 
a także uzyskania deklarowanej wysoko-
ści przychodów z planowanej działalności. 
Oznacza to, że urzędy pracy przyznając 
środki, w istocie nie były zainteresowane 
osiągniętymi wynikami – warunkiem roz-
liczenia przyznanych dotacji było jedynie 
rozliczenie pieniędzy przekazanych przez 
urząd, który w żaden sposób nie wymagał 
i nie weryfikował, czy beneficjenci wywią-
zali się z deklaracji złożonych we wniosku, 
to jest czy przekazali wkład własny, ani 
w jakim zakresie osiągnęli deklarowane 
przychody i zyski. Nie badano także, czy 
w razie niewniesienia w części lub całości 
środków własnych wpłynęło to niekorzyst-
nie na trwałość przedsięwzięcia. Nadzór 
urzędów nad realizacją projektów spro-
wadzał się tylko do przeprowadzania for-
malnego rozliczenia dotacji, bez uwzględ-
nienia zgodności wydatkowania środków 
z przyjętymi założeniami. W połowie  
objętych kontrolą urzędów pracy stwier-
dzono także przyznanie jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, która faktycznie nie była pro-
wadzona (przedsiębiorcy osiągali zniko-
me przychody lub ich nie osiągali wcale). 
Urzędy te (poza jednym) nie sprawdzały, 
czy beneficjenci wchodzili w obrót gospo-
darczy, a tym samym, czy spełniali obo-
wiązek prowadzenia zarejestrowanej dzia-
łalności gospodarczej nieprzerwanie przez 
minimum 12 miesięcy. W PUP w kłodzku 

28 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, ewidencja podatkowa oraz rejestracja w ZUS.
29 Art. 2 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.).
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stwierdzono w dwóch przypadkach, że 
w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania 
działalności gospodarczej bezrobotni, któ-
rzy uzyskali środki, nie pozyskali ani jed-
nego klienta, przez co nie uzyskali przy-
chodów. Świadczyło to o nieprowadzeniu 
przez nich działalności gospodarczej i stało 
w sprzeczności z oświadczeniami, jakie zło-
żyli do wniosków o dofinansowanie pod-
jęcia działalności.

analiza umów o dofinansowanie pod-
jęcia działalności gospodarczej, uznanych 
przez urzędy za w pełni zrealizowane, wy-
kazała, że przy podejmowaniu decyzji 
brano pod uwagę głównie zaświadczenia 
z urzędów skarbowych i inspektoratów 
ZUs30. W urzędach pracy przyjmowano, 
że złożenie przez beneficjenta zaświad-
czenia urzędu skarbowego o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zaświadczenia 
ZUs o podleganiu ubezpieczeniu społecz-
nemu przez okres co najmniej 12 miesię-
cy oraz zaktualizowanego wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej stanowiło 
poświadczenie prowadzenia działalności 
gospodarczej przez minimalny okres. tym 
samym, uznanie przez urząd pracy faktu 
wywiązania się beneficjenta z umowy o do-
finansowanie rozpoczęcia działalności  
gospodarczej, w tym z warunku nieprzer-
wanego prowadzenia działalności gospo-
darczej przez minimum 12 miesięcy,  
następowało bez udokumentowania faktu 
prowadzenia takiej działalności.

W badanych urzędach stwierdzono, że 
od 20% do 80% (średnio ok. 45%) firm 

założonych w latach 2010–2011 przez bez-
robotnych było nadal zarejestrowanych, 
z tym że tylko nieliczne osiągały znaczą-
ce w stosunku do deklarowanych przy-
chody i zyski.

Refundacja kosztów wyposażenia  
lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowe urzędy pracy w  latach 
2010–2012, w wyniku refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, zorganizowały pracę dla 10,8 tys. 
osób, w tym dla 1388 osób w wieku powy-
żej 50. roku życia. stwierdzono, że przed-
siębiorcy zatrudniali skierowane osoby bez-
robotne przez wymagany okres 24 miesię-
cy. W urzędach pracy – podobnie jak dla 
formy aktywizacji polegającej na przyzna-
niu środków na podjęcie działalności gospo-
darczej – dane w zakresie kalkulacji wydat-
ków dla poszczególnych stanowisk pracy 
i źródeł ich finansowania, a także deklara-
cje pracodawców dotyczące wynagrodze-
nia, nie były uwzględniane w zawieranych 
umowach. W wyjaśnieniach najczęściej po-
dawano, że obowiązujące przepisy prawne 
nie przewidują instrumentów do weryfi-
kacji przedstawionych informacji. Ustawa 
nie nakłada bowiem na podmiot obowiąz-
ku deklarowania we wniosku o refunda-
cję wyposażenia stanowiska pracy wyso-
kości proponowanego wynagrodzenia dla 
bezrobotnego. takiego zapisu nie zawie-
rają również warunki umowy o refunda-
cję zawartej z podmiotem – nie zamiesz-
czano klauzul o konieczności zatrudnienia  

30 Wydruk z rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), dodatkowo 
zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niewyreje-
strowania i niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy.
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skierowanego bezrobotnego za wynagro-
dzeniem w wysokości deklarowanej we 
wniosku o refundację.

Bezrobotni, zatrudnieni przez praco-
dawców na miejscach pracy utworzonych 
w związku z refundacją kosztów ich wy-
posażenia lub doposażenia rynku pracy, po 
okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy 
w około 40% przypadków zatrudnieni byli 
nadal, przy czym sytuacja w tym zakresie 
w poszczególnych urzędach była zróżnico-
wana. Z ustaleń kontroli wynika jednak, 
że pracodawcy, który wcześniej korzysta-
li z refundacji kosztów utworzenia stano-
wisk pracy, zwalniają zatrudnionych pra-
cowników po zakończeniu 24-miesięczne-
go okresu i ubiegają się w urzędach pracy 
o kolejne refundacje. Przykładowo, w PUP 
w Jarosławiu po upływie 24 miesięcy, na 
które zawarto umowy o refundację, spo-
śród 14 osób tylko jedna (7%) była nadal 
zatrudniona (umowa nie wygasła), 4 (29%) 
nie figurowały w ewidencji (prawdopo-
dobnie pracują nadal, lecz Urząd nie miał 
informacji o rodzaju umowy), a 9 (64%) 
ponownie zarejestrowało się w Urzędzie.

Z ustaleń kontroli wynika, że refunda-
cja pracodawcom kosztów wyposażenia 
stanowisk pracy dla skierowanych bez-
robotnych jest jedną ze skuteczniejszych 
form aktywizacji, ponieważ bezrobotni 
podejmują zatrudnienie, pozyskują środki 
niezbędne do funkcjonowania oraz okres 
ich aktywizacji jest najdłuższy (zatrud-
nienie na umowę o pracę na okres mini-
mum 24 miesięcy, cały etat, wynagrodze-
nie co najmniej minimalne, pracodawca 
nie może wypowiedzieć umowy z przy-
czyn zakładu pracy, uprawnienia pracow-
nicze, konsekwencje finansowe i odmowa  
dalszej współpracy dla pracodawcy 

w przypadku niewywiązania się z warun-
ków umowy). Okres ten wlicza się rów-
nież do okresu potrzebnego do otrzyma-
nia w przyszłości świadczeń emerytalnych 
czy rentowych.

Podsumowanie
Obecny system aktywizacji zawodowej 
i łagodzenia skutków bezrobocia osób po-
wyżej 50. roku życia nasuwa sporo kry-
tycznych uwag i zastrzeżeń. Jest w znacz-
nym stopniu konsekwencją przyjętych  
rozwiązań prawnych, które w zasadzie 
uniemożliwiają trwałe wyjście z bezro-
bocia, pomimo zaangażowania znacznych 
środków publicznych. Osoby w tym prze-
dziale wiekowym rzadko uzyskują pro-
pozycję stałej pracy i trudno się spodzie-
wać, że w najbliższym czasie ta sytuacja 
się zmieni. Ponadto, z uwagi na wydłu-
żenie wieku emerytalnego, ich liczba na 
rynku pracy będzie rosła. 

Utrzymywanie tej grupy bezrobotnych 
w stanie quasi-aktywności za pomocą mię-
dzy innymi środków z Funduszu Pracy 
przyniesie straty finansowe w efekcie  
finalnym: konieczność zapewnienia wspar-
cia socjalnego czy emerytur w później-
szym okresie. Dlatego działania związane  
z aktywizacją zawodową osób powyżej 50. 
roku życia są jak najbardziej pożądane, jed-
nak muszą być poparte postawą pracodaw-
ców, którzy bardzo często już na wstępie 
dyskryminują takie osoby, uważając je za 
gorszych pracowników. 

trudności w przeciwdziałaniu wzrosto-
wi bezrobocia w grupie 50+ Najwyższa 
Izba kontroli upatruje również w niewy-
starczających działaniach urzędów pracy 
na rzecz uzyskiwania trwałych efektów 
zatrudnienia. Urzędy mają obecnie do 
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zaproponowania tym osobom najmniej 
atrakcyjne oferty, w zdecydowanej więk-
szości za minimalną płacę. W konsekwen-
cji faktycznymi beneficjentami systemu 
stają się pracodawcy prywatni oraz czę-
ściowo publiczni, dla których udział w ak-
tywnych formach umożliwia uzyskanie 
dodatkowego wsparcia kadrowego, bez 
ponoszenia kosztów z tego tytułu. Dodać 
jednak należy, że urzędy pracy nie dyspo-
nują wystarczająco skutecznymi instru-
mentami prawnymi, co stawia je w nie-
korzystnej sytuacji wobec pracodawców.

skuteczności poszczególnych instrumen-
tów rynku pracy nie można ocenić w spo-
sób miarodajny bez ewaluacji osiąganych 
efektów. Przyjęte w Ministerstwie Pracy 
i Polityki społecznej kryteria badania efek-
tywności powodują, że za stan właściwy 
uważa się zawarcie przez bezrobotnego 
umowy z pracodawcą. Jest to jednak naj-
częściej umowa cywilnoprawna (o dzie-
ło lub zlecenia) trwająca kilka tygodni, 
a nawet krócej. Nie zapewnia ona pracow-
nikowi uprawnień równoważnych umo-
wie o pracę, jednocześnie czyni wysoce 
prawdopodobnym powrót do statusu osoby 
bezrobotnej. stąd pomiar efektywności  
powinien uwzględniać nie tylko fakt za-
trudnienia, ale także jego formę i czas trwa-
nia. Jest to działanie niezbędne z punktu  
widzenia efektywności wydatkowania 
środków publicznych i oceny rezultatów 
działań publicznych służb zatrudnienia. 
Uwzględnienie elementu trwałości zatrud-
nienia obniżyłoby również koszty funk-
cjonowania systemu, ponieważ nie było-
by potrzeby aktywizowania wielokrotnie 
tych samych osób. 

Dodatkowym paradoksem tego syste-
mu oceniania efektywności aktywizacji 

zawodowej jest fakt, że środki na akty-
wizację pochodzą z obowiązkowych skła-
dek pracodawców na Fundusz Pracy, a są 
przeznaczane na takie formy zatrudnie-
nia, które nie powodują „powrotu” tych 
środków do systemu.

W ocenie NIk, pilnego uregulowania 
wymaga także kwestia zatrudniania bez-
robotnych uczestniczących w aktywnych 
formach przeciwdziałania bezrobociu, po 
ich zakończeniu. Ustalone podczas kontroli 
fakty uzasadniają stwierdzenie, że w aktu-
alnym stanie prawnym nie ma przeszkód 
do korzystania przez pracodawców z tych 
form, zwłaszcza staży, dla pozyskania  
faktycznie darmowych zasobów pracy. 
Wprawdzie często jest to praca nisko 
kwalifikowana lub świadczona bez ja-
kichkolwiek kwalifikacji, ale opłacana ze 
środków publicznych, bez konieczności  
zatrudnienia i stosowania rozwiązań przy-
jętych w kodeksie pracy. aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu nie mogą być 
też substytutem pomocy społecznej, lecz 
powinny faktycznie i w sposób mierzal-
ny zwiększać prawdopodobieństwo zna-
lezienia przez bezrobotnych trwałego za-
trudnienia.

Usprawnieniu systemu oraz osiągnięciu 
wskazanego celu mogą sprzyjać:
•	działania	ukierunkowane	na	usuwanie	

przyczyn niewielkiej skuteczności urzę-
dów pracy w uzyskiwaniu trwałych efek-
tów zatrudnienia; w tym celu pożądane 
byłoby rozważenie możliwości wprowa-
dzenia różnego rodzaju preferencji dla 
organizatorów aktywnych form, któ-
rzy gwarantują zatrudnienie osób bez-
robotnych po ich zakończeniu, a także 
umocowanie prawne gwarancji zatrud-
nienia po zakończeniu aktywnych form 
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tak, aby można je było egzekwować od 
pracodawców nie tylko w odniesieniu 
do podjęcia zatrudnienia, ale i później-
szego utrzymania stanowiska pracy;

•	wprowadzenie	mechanizmów	praw-
nych przeciwdziałających rejestrowa-
niu się w urzędach pracy osób, które 
pracy faktycznie nie poszukują, a także 
rozważenie wprowadzenia zmian ogra-
niczających możliwość zawierania przez 
pracodawców krótkoterminowych 
umów o pracę i umów cywilnopraw-
nych (umów-zleceń i umów o dzieło), 
zwanych w języku potocznym umowa-
mi śmieciowymi.
Częściowo zbieżne z powyższymi wnio-

skami NIk są zmiany wniesione do znowe-
lizowanej wiosną 2014 r. ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Przewidują one wprowadzenie trzech ka-
tegorii osób zarejestrowanych jako bezro-
botne. Podział odbywać się będzie w zależ-
ności od oczekiwań bezrobotnych wobec 
urzędów pracy. Będzie zatem możliwe 
wskazanie grupy osób niezainteresowa-
nych pomocą w poszukiwaniu pracy oraz 
wdrożenie w stosunku do nich odpowied-
niego modelu postępowania. Drugą grupę 
będą stanowić bezrobotni aktywni, nasta-
wieni na korzystanie z wszystkich form 
aktywizacji. trzecią grupę utworzą bezro-
botni aktywni, którzy nie potrzebują spe-
cjalistycznego wsparcia, a jedynie propo-
zycji ofert pracy. Jednocześnie wysokość 
środków przekazywanych urzędom pracy 

będzie uzależniona od efektywności pod-
jętych działań. Grupą osób tak zwanych 
trudnych – trwale bezrobotnych, o niskich 
kwalifikacjach, niemobilnych – będą się 
zajmowały wyspecjalizowane prywatne 
agencje zatrudnienia, których wynagrodze-
nie będzie wprost zależne od znalezienia 
oferty i skutecznego zatrudnienia takich 
osób w ramach programu „aktywizacja 
i integracja”. Powyższe rozwiązania wpi-
sują się bezpośrednio w kontekst wnio-
sków sformułowanych po kontroli akty-
wizacji osób bezrobotnych z grupy 50+. 
Nierozwiązana pozostaje jednak nadal 
kwestia wyeliminowania z grona zareje-
strowanych bezrobotnych osób faktycz-
nie nieposzukujących pracy, wprowa-
dzenia zmian ograniczających możliwość  
zawierania przez pracodawców krótko-
terminowych umów o pracę i umów cy-
wilnoprawnych czy też jakości ofert pracy 
wpływających do powiatowych urzędów 
pracy. skuteczność nowych mechanizmów 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
powinna zatem być polem zainteresowa-
nia NIk w kolejnych latach. 
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