
 
Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywi-

zacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy  
w woj. podlaskim w 2008 roku 

 

Powiatowe urzędy pracy woj. podlaskiego zaktywizowały w 2008 roku w ramach 

podstawowych programów przeciwdziałania bezrobociu 19595 osób. Spośród tych osób 

udział w programach zakończyło 18138 osób, a 10345 osób (57%) uzyskało zatrudnienie w 

trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa. 

Wydatkowano z Funduszu Pracy 91 877,8 tys. zł., co w przeliczeniu na 1 uczestnika 

wyniosło 4 688,84 tys. zł.  

 
 

Tabela 1. Efektywność aktywnych programów rynku pracy realizowanych przez powia-
towe urzędy pracy woj. podlaskiego w 2008r. 

Liczba osób, które w programach: 

Rodzaj programu uczest-
niczyły 

zakoń-
czyły 

uczest-
nictwo 

uzyskały za-
trudnienie w 
trakcie lub po 
ukończeniu 
programu*) 

Wskaźnik 
ponow-

nego 
zatrud-
nienia w 
% (4:3) 

Wydatki 
na reali-

zację 
progra-

mu  
w tys. zł 

 

Koszt 
uczestnic-

twa w 
programie 

jednej 
osoby w zł. 

(6:2) 

Koszt 
ponowne-
go zatrud-

nienia  
w zł. (6:4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Szkolenia 4352 4295 1727 40,21 6 057,2 1 391,82 3 507,35 

Prace interwencyjne 2103 2107 1558 73,94 8 370,3 3 980,17 5 372,46 

Roboty publiczne 1551 1578 841 53,30 10 104,1 6 514,57 12 014,39 

Prace społecznie uŜyteczne 1478 1398 391 27,97 964,7 652,71 2 467,26 

StaŜe u pracodawcy 5941 5022 2911 57,96 30 391,3 5 115,52 10 440,16 
Przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy 

2172 1740 919 52,82 9 323,9 4 292,77 10 145,70 

Środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej 1293 1293 1293 x 17 196,9 13 300,00 x 

Refundacja wyposaŜenia i 
doposaŜenia stanowisk 
pracy 

705 705 705 x 9 469,4 13 432,00 x 

Razem  19595 18138 10345 57,0 91 877,8 4 688,84 8 881,37 
*) zalicza się tu osoby, które w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie podjęły zatrudnienie.  
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku” MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, sierpień 2009 

 
Woj. podlaskie liczyło w końcu 2008r. 45821 zarejestrowanych bezrobotnych (3,1% 

ogółu bezrobotnych w Polsce) i zajmowało pod tym względem 15 miejsce wśród woje-

wództw. 

Podlaskie jest województwem o najniŜszej liczbie uczestników aktywnych programów 

rynku pracy, którzy w 2008 roku stanowili 3% ogółu osób aktywizowanych w Polsce. Wyni-

ka to z faktu, iŜ Podlaskie w wyniku podziału Funduszu Pracy zgodnie z algorytmem otrzy-

mało najmniej środków – 2,95% ogólnej puli. 
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Tabela 2. Struktura zadań realizowanych w woj. podlaskim w ramach aktywnych pro-
gramów rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy w 2008r. oraz struktura 
wydatków z Funduszu Pracy na tle kraju 

Struktura zadań Struktura wydatków z FP 
Rodzaj programu 

woj. podlaskie Polska woj. podlaskie Polska 

StaŜe u pracodawcy 30,3% 26,0% 33,1% 29,6% 

Szkolenia 22,2% 25,8% 6,6% 9,0% 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 11,1% 12,2% 10,1% 11,3% 

Prace interwencyjne 10,7% 7,1% 9,1% 6,3% 

Roboty publiczne 7,9% 6,8% 11,0% 8,0% 

Prace społecznie uŜyteczne 7,5% 9,8% 1,0% 1,1% 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej 6,6% 8,0% 18,7% 22,5% 
Refundacja wyposaŜenia i doposaŜenia sta-
nowisk pracy 3,6% 4,3% 10,3% 12,3% 

Razem  100% 100% 100% 100% 
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku” MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, sierpień 2009 

 
Struktura zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach aktywnych 

programów rynku pracy w woj. podlaskim jest podobna do struktury krajowej. W 2008r. naj-
bardziej popularne były staŜe u pracodawcy, szkolenia oraz przygotowanie zawodowe w 
miejscu pracy - łącznie stanowiły one 63,6% wszystkich zadań w województwie i 70% w 
kraju.  

W Podlaskiem w większym procencie niŜ przeciętnie w kraju realizowane były staŜe, 
prace interwencyjne oraz roboty publiczne. 

 
Tabela 3. Aktywne programy rynku pracy w 2008 roku w woj. podlaskim na tle Polski 

Liczba uczestników Efektywność  
zatrudnieniowa (w %) 

Efektywność  
kosztowa (w zł.) 

Rodzaj programu 
poz. 

wśród 
woje-

wództw 
*) 

udział wy-
datków wo-
jewództwa 

(Polska =100) 

w woj.  
podlaskim 

średnia 
krajowa 

w woj.  
podlaskim 

średnia 
krajowa 

poz. 
wśród 
woje-

wództw 
**) 

Prace interwencyjne 12. 4,26% 73,9 73,4% 5 372,46 5 736,99 8. 

StaŜe u pracodawcy 14. 3,31 58,0 54,2 10 440,16 11 309,31 7. 

Roboty publiczne 13. 4,07% 53,3 46,6 12 014,39 12 578,00 8. 

Przygotowanie zawodowe w 
miejscu pracy 15. 2,66% 52,8 53,4 10 145,70 10 298,64 10. 

Szkolenia 16. 2,16% 40,2 39,2% 3 507,35 4 373,86 2. 

Prace społecznie uŜyteczne 15. 2,84% 28,0 43,4 2 467,26 1 276,53 9. 

Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej 16. 2,46% 100 100 13 300,00 13 401,63 6. 

Refundacja wyposaŜenia i do-
posaŜenia stanowisk pracy 16. 2,47% 100 100 13 431,77 13 684,94 4. 

Razem  16. 2,95% 57,0 56,0 8 881,37 9 147,54 8. 
*) od najwyŜszej do najniŜszej liczby 
*) od najniŜszej do najwyŜszej wartości 
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku” MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, sierpień 2009 
 
 
 Powiatowe urzędy pracy osiągnęły w 2008r. efektywność zatrudnieniową ogółu reali-

zowanych przez nie programów rynku pracy powyŜej średniej krajowej - 57,0% uczestników 
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tych programów podjęło zatrudnienie (średnia krajowa – 56,0%), zajmując pod tym wzglę-

dem 8. miejsce.  

Największą efektywność zatrudnieniową osiągnęły prace interwencyjne - 73,9% 

(średnia krajowa 73,4%), staŜe u pracodawcy – 58,0% (wobec 54,2% w skali kraju) oraz ro-

boty publiczne – 53,3% (wobec 46,6% w skali kraju). 

Odsetek zatrudnionych uczestników poniŜej średniej krajowej odnotowano jedynie w 

przypadku realizacji przygotowania zawodowego w miejscu pracy (52,8% wobec 53,4% 

średnio w kraju) oraz kierowania do prac społecznie uŜytecznych  (28,0% wobec 43,4%). 

 

Podobnie korzystnie prezentuje się efektywność kosztowa (przeciętny koszt zatrud-

nienia) aktywnych programów rynku pracy, tj. kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu 

na jedną osobę  zatrudnioną po zakończeniu udziału w programie. W 2008r. przeciętny koszt 

zatrudnienia w woj. podlaskim wyniósł 8 881,37 zł.(średnia w kraju  - 9 147,54 zł.). Prawie 

wszystkie aktywne programy osiągnęły niŜszy koszt zatrudnienia, z wyjątkiem prac społecz-

nie uŜytecznych. 
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Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywi-

zacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy  
w woj. podlaskim w 2009 roku 

 

Powiatowe urzędy pracy woj. podlaskiego zaktywizowały w 2009 roku w ramach 

podstawowych programów przeciwdziałania bezrobociu 21557 osób (w 2008r. - 19595 osób). 

Spośród tych osób udział w programach zakończyły 19742 osoby, a 10485 osób (53,11%) 

uzyskało zatrudnienie w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa (w 

2008r. – 57,0%). 

Wydatkowano z Funduszu Pracy 122270,20 tys. zł. (w 2008r. - 91 877,8 tys. zł.), co w 

przeliczeniu na 1 uczestnika wyniosło 5671,95 tys. zł. (w 2008r. - 4 688,84 tys. zł.).  

 
Tabela 1. Efektywność aktywnych programów rynku pracy realizowanych przez powia-

towe urzędy pracy woj. podlaskiego w 2009r. 
Liczba osób, które w progra-

mach: 

Rodzaj programu rozpo-
częły 
udział 

zakoń
czyły 
uczest
nic-
two 

uzyskały 
zatrudnienie 
w trakcie lub 
po ukończe-
niu progra-

mu*) 

Wskaźnik 
ponownego 

zatrudnienia 
(Efektywność 
zatrudnienio-

wa) w %  
(4:3) 

Wydatki 
na reali-

zację 
progra-

mu  
w tys. zł 

 

Koszt 
uczestnic-

twa w 
programie 

jednej 
osoby w zł 

(6:2) 

Koszt 
ponowne-
go zatrud-

nienia  
w zł (Efek-

tywność 
kosztowa)  

(6:4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Szkolenia 4388 4306 1430 33,2 8909,7 2030,5 6230,6 

Prace interwencyjne 1985 1908 1415 74,2 8487,1 4275,6 5998,0 

Roboty publiczne 1881 1826 954 52,2 12332,1 6556,1 12926,7 

Prace społecznie uŜyteczne 1405 1283 449 35,0 1051,8 748,6 2342,5 

StaŜe u pracodawcy 9195 7137 3482 48,8 46045,4 5007,7 13223,8 
Przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy 317 896 369 41,2 3825,9 12069,1 10368,3 

Środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej 1676 1676 1676 100,0 29041,4 17327,8 17327,8 

Refundacja wyposaŜenia i 
doposaŜenia stanowisk 
pracy 

710 710 710 100,0 12576,8 17713,8 17713,8 

Razem  21557 19742 10485 53,1 122270,2 5671,9 11661,4 
*) zalicza się tu osoby, które w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w programie podjęły zatrudnienie, inną pracę 

zarobkową lub podjęły działalność na własny rachunek.  
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2009 roku” MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, lipiec 2010 

 
Woj. podlaskie liczyło w końcu 2009r. 61167 zarejestrowanych bezrobotnych  (3,2% 

ogółu bezrobotnych w Polsce) i zajmowało pod tym względem 14 miejsce wśród woje-

wództw. 

Podlaskie jest, podobnie jak w poprzednim roku, województwem o najniŜszej liczbie 

uczestników aktywnych programów rynku pracy, którzy w 2009 roku stanowili 3,1% ogółu 

osób aktywizowanych w Polsce. Wynika to z faktu, iŜ Podlaskie w wyniku podziału Fundu-

szu Pracy zgodnie z algorytmem otrzymało najmniej (oprócz Opolskiego) środków – 3,04% 

ogólnej puli. 
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Tabela 2. Struktura zadań realizowanych w woj. podlaskim w ramach aktywnych pro-
gramów rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy w 2009r. oraz struktura 
wydatków z Funduszu Pracy na tle Polski 

Struktura zadań Struktura wydatków z FP 
Rodzaj programu 

woj. podlaskie Polska woj. podlaskie Polska 

StaŜe u pracodawcy 42,7 37,5 37,7 33,7 

Szkolenia 20,4 24,6 7,3 9,5 

Prace interwencyjne 9,2 5,9 6,9 4,5 

Roboty publiczne 8,7 7,9 10,1 8,2 

Środki na podjęcie działalności go-
spodarczej 

7,8 9,3 23,8 27,2 

Prace społecznie uŜyteczne 6,5 9,6 0,9 0,9 

Refundacja wyposaŜenia i doposa-
Ŝenia stanowisk pracy 

3,3 4,1 10,3 12,8 

Przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy 

1,5 1,0 3,1 3,2 

Razem  100% 100% 100% 100% 
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2009 roku” MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, lipiec 2010 

 
Struktura zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach aktywnych 

programów rynku pracy w woj. podlaskim jest podobna do struktury krajowej. W 2009r. naj-
bardziej popularne były staŜe u pracodawcy i szkolenia - łącznie stanowiły one 63,1% 
wszystkich zadań w województwie i 62,1% w kraju.  

W Podlaskiem w większym procencie niŜ przeciętnie w kraju realizowane były staŜe, 
prace interwencyjne i roboty publiczne oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 

Struktura wydatków z Funduszu pracy jedynie częściowo pokrywa się ze strukturą re-
alizowanych zadań.  

 
Tabela 3. Aktywne programy rynku pracy w 2009 roku w woj. podlaskim na tle Polski 

Efektywność  
zatrudnieniowa (w %) 

Efektywność  
kosztowa (w zł.) 

Rodzaj programu 

Liczba 
uczestni-

ków 
poz. wśród 

woje-
wództw*) 

udział 
wydatków 
wojewódz-

twa 
(Polska 
=100) 

w woj.  
podla-
skim 

śred-
nia 
kra-
jowa 

poz. 
wśród 
woje-

wództw 

w woj.  
podla-
skim 

średnia 
krajowa 

poz. 
wśród 
woje-
wództ
w**) 

Szkolenia 16. 2,35% 33,2 34,3 9. 6230,6 6761,9 7. 

Prace interwencyjne 11. 4,70% 74,2 71,8 10. 5998,0 6414,9 7. 

Roboty publiczne 15. 3,74% 52,2 48,0 7. 12926,7 13122,0 10. 

Prace społecznie uŜyteczne 15. 2,86% 35,0 39,8 3. 2342,5 1422,7 5. 

StaŜe u pracodawcy 14. 3,41% 48,8 49,5 11. 13223,8 13085,4 9. 

Przygotowanie zawodowe w 
miejscu pracy 

11. 2,98% 41,2 52,0 14. 10368,3 8245,3 13. 

Środki na podjęcie działalno-
ści gospodarczej 16. 2,65% 100,0 100 x 17327,8 17101,6 6. 

Refundacja wyposaŜenia i 
doposaŜenia stanowisk pracy 16. 2,44% 100,0 100 x 17713,8 18143,5 12. 

Razem  16. 3,04% 53,1 53,2 9. 11661,4 11589,8 8. 
*) od najwyŜszej do najniŜszej liczby 
*) od najniŜszej do najwyŜszej wartości 
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

finansowanych z Funduszu Pracy w 2009 roku” MPiPS Departament Funduszy, Warszawa, lipiec 2010 
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 Powiatowe urzędy pracy osiągnęły w 2009r. efektywność zatrudnieniową ogółu reali-

zowanych przez nie programów rynku pracy nieco poniŜej średniej krajowej – 53,1% uczest-

ników tych programów podjęło zatrudnienie (średnia krajowa – 53,2%), zajmując pod tym 

względem 9. miejsce.  

Największą efektywność zatrudnieniową, obok przyznawania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej i refundacji wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy, osiągnęły 

prace interwencyjne – 74,2% (średnia krajowa 71,8%), roboty publiczne – 52,2% (wobec 

48,0% w skali kraju) oraz staŜe u pracodawcy – 48,8% (wobec 49,5% w skali kraju). 

Natomiast efektywność kosztowa (przeciętny koszt zatrudnienia) aktywnych progra-

mów rynku pracy, tj. kwota poniesionych wydatków w przeliczeniu na jedną osobę zatrud-

nioną po zakończeniu udziału w programie była w woj. podlaskim wyŜsza niŜ średnia krajo-

wa. W 2009r. przeciętny koszt zatrudnienia w naszym województwie wyniósł 11661,4 

zł.(średnia w kraju  - 11589,8 zł.). NiŜszy od średniej krajowej koszt zatrudnienia osiągnęły 

szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz refundacja wyposaŜenia i doposaŜenia 

stanowisk pracy. Pozostałe aktywne programy kosztowały droŜej. 

 

 

 


