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PASYWNA POLITYKA RYNKU PRACY W POLSCE  
W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO  

I GOSPODARCZEGO1 
 
Streszczenie: W artykule skoncentrowano się na identyfikacji zmian wprowadzonych  
w obrębie pasywnej polityki rynku pracy w okresie kryzysu, tj. lat 2008-2013. Wyod-
rębniono zmiany o charakterze systemowym, trwale zmieniające zasady funkcjonowania 
zasiłków dla bezrobotnych, oraz te o charakterze czasowym. Dostrzeżono fakt, iż wpro-
wadzane zmiany mogły oddziaływać pozytywnie na sytuację na rynku pracy, łagodząc 
bezpośrednie skutki kryzysu. Niemniej analizy przyjętych założeń będących bezpośred-
nim uzasadnieniem wprowadzanych zmian wskazują, że rozwiązania te były wprowa-
dzane w odpowiedzi na obserwowaną w latach wcześniejszych i prognozowaną w kolej-
nych latach poprawę sytuacji na rynku pracy. Zderzenie z realiami skutkowało 
odejściem od przyjętych wcześniej celów. Zmiany w pasywnej polityce rynku pracy 
związane były więc z chęcią ograniczania wydatków na nie, a nie były odpowiedzią na 
zmieniającą się sytuację na rynku pracy. 
 
Słowa kluczowe: kryzys, bezrobocie, polityka rynku pracy, zasiłki dla bezrobotnych. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Kryzys finansowy i gospodarczy lat 2008-2009, zapoczątkowany w USA, 
szybko dotarł do Europy, dotykając w różnym stopniu poszczególne jej gospo-
darki. Skutki kryzysu dotarły również do Polski i choć spowolnienie wzrostu  
w Polsce wydaje się znacznie mniejsze niż w pozostałych krajach Europy, to  
                                                 
1  Artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu finansowanego przez NCN Instytucje 

rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu,  
nr umowy UMO-2013/11/B/HS4/00684. 
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i tak skutki te okazały się dotkliwe. Widać to chociażby na rynku pracy, gdzie 
nastąpiło gwałtowne odwrócenie tendencji spadkowych bezrobocia i jego wzrost 
do poziomów nieodnotowywanych od lat.  

Zmiana sytuacji na rynku pracy wymusiła konieczność podjęcia działań da-
jących publicznym służbom zatrudnienia instrumenty pozwalające na bardziej 
skuteczne działanie w nowych warunkach. Zmiany te objęły oba rodzaje polityki 
rynku pracy: pasywną i aktywną. W przypadki pasywnej polityki rynku pracy 
wprowadzone zmiany są bardzo znaczące, ponieważ dotyczą zarówno wysoko-
ści świadczeń, jak i czasu ich pobierania. 

W literaturze przedmiotu silnie podkreśla się wpływ konstrukcji systemu 
zasiłkowego na uzyskiwane efekty. Zmiany dotyczące wysokości świadczeń 
oraz okresu ich pobierania istotnie wpływają na zachowania bezrobotnych,  
a przez to na sytuację na rynku pracy [zob. Boeri i van Ours, 2011, s. 301 i nast.; 
Cahuc i Zylberberg, 2004, s. 687 i nast.]. 

Celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w obrębie zasiłków dla 
bezrobotnych w latach 2007-2013 oraz określenie ich wpływu na sytuację na 
rynku pracy. Analizą objęto również tło i przesłanki podejmowanych działań 
oraz ich adekwatność do rzeczywistości. 
 
 
1. Unormowania prawne i ich zmiany 
 

Podstawowe regulacje dotyczące zasiłków dla bezrobotnych w ostatnich 
dwóch dekadach ulegały częstym zmianom. W ich wyniku system zasiłków dla 
bezrobotnych przeszedł od liberalnych i swobodnie udzielanych świadczeń  
w 1990 r. do coraz bardziej restrykcyjnych warunków ich przyznawania, a także 
ustalania ich wysokości [Kaczorowski i in., 2009, s. 97]. Zmiany wprowadzane 
w badanym okresie kontynuowały ten trend. Kluczowe zmiany w regulacjach 
zasiłków dla bezrobotnych wprowadziła Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.  
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw [Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.]. Zmiany 
nią wprowadzone dotyczyły wysokości zasiłku oraz okresu jego pobierania. 
Przesłankami zastosowanych rozwiązań, zgodnie z uzasadnieniem do ustawy 
[Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy…], była dobra sytuacja Funduszu 
Pracy, a także mała liczba osób pobierających zasiłek. Proponowane rozwiązania 
z jednej strony racjonalizowały wydatki ponoszone ze środków Funduszu Pracy 
na tzw. pasywne formy wsparcia2, z drugiej zaś strony miały zachęcić bezrobot-
nych do poszukiwania pracy i aktywności. Wprowadzane zmiany korespondo-
                                                 
2  Ustawa podnosiła wysokość zasiłku od 1 stycznia 2010 r., a więc 10 miesięcy po wejściu w życie. 
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wały z przyjętym przez Radę Ministrów 18 listopada 2008 r. Krajowym Progra-
mem Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej [Krajo-
wy Program Reform…, 2008] (dalej KPR 2008-2011). Ostateczna wersja pro-
gramu powstała po konsultacjach społecznych w środowiskach naukowych, 
akademickich, organizacjach przedsiębiorców, związkach zawodowych i organi-
zacjach pozarządowych. Niemniej prace nad programem przebiegały w okresie,  
w którym nie odczuwano jeszcze skutków światowego kryzysu. Dobitnie świadczy 
o tym porównanie przyjętych w KPR 2008-2011 prognozowanych wartości 
wskaźników makroekonomicznych (zob. tabela 1). W przygotowanym w następ-
nym roku raporcie z realizacji KPR 2008-2011 uwzględniającym zmianę sytuacji 
zwraca się uwagę na to, że wprowadzony od 1 stycznia 2010 r. wzrost kwoty 
otrzymanego zasiłku o 20% w stosunku do obowiązującego w 2009 r. zwiększy 
osłonę socjalną dla osób tracących pracę, a jednocześnie połączona z nim zasada 
degresji zmotywuje bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia w początkowym 
okresie po rejestracji [Raport 2009 z realizacji Krajowego Programu Reform]. 
 
Tabela 1. Prognozowana i faktyczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych  

i stopa bezrobocia w latach 2007-2011 
 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
(koniec okresu, w tys. osób) 

a) 1747 1377 1285 1209 1099 
b) 1746,6 1473,8 1892,7 1954,7 1982,7 

Stopa bezrobocia (koniec okresu, w %) 
a) 11,4 9,1 8,5 8,0 7,3 
b) 11,2 9,5 12,1 12,4 12,5 

 

Objaśnienia: a) wielkość przyjęta w Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011; b) wielkość faktycznie 
osiągnięta. 
 

Źródło: [Krajowy Program Reform…, 2008, s. 42] i dane GUS. 
 

Wprowadzone zmiany mają znaczenie także dla wdrażania modelu flexicu-
rity w polskiej polityce rynku pracy i prac nad stworzeniem nowoczesnego sys-
temu zabezpieczenia społecznego. 

Przyjrzyjmy się szczegółowym regulacjom prawnym dotyczącym zasiłków 
dla bezrobotnych w latach 2007-2013. W całym tym okresie prawo do zasiłku 
przysługiwało bezrobotnemu po 7 dniach od rejestracji we właściwym powiato-
wym urzędzie pracy, jeśli nie było dla niego propozycji odpowiedniego zatrud-
nienia lub propozycji uczestnictwa w programach rynku pracy, a w okresie 18 
miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez co najmniej 365 
dni był on zatrudniony i osiągał wynagrodzenie co najmniej w wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.]3. 

                                                 
3  Ustawa przewiduje także szereg innych sytuacji, które pozwalają na uzyskanie prawa do zasiłku, ta-

kich jak: służba wojskowa, urlop wychowawczy, renty, zasiłki chorobowe i zasiłki macierzyńskie. 
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Wysokość zasiłku jest określona kwotowo, w sposób jednolity dla każdego 
bezrobotnego. W całym badanym okresie zasiłki dla bezrobotnych wypłacane 
były w trzech wysokościach, zależnie od stażu pracy osoby bezrobotnej. Zasiłek 
podstawowy, stanowiący 100% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacany jest oso-
bom o stażu od 5 do 19 lat włącznie. Bezrobotni o stażu pracy co najmniej  
20-letnim otrzymują zasiłek podwyższony równy 120% zasiłku podstawowego. 
Bezrobotni ze stażem pracy do 5 lat otrzymują zasiłek obniżony równy 80% za-
siłku podstawowego. W latach 2007-2009 wysokość przyznanego zasiłku dla 
bezrobotnych nie ulegała zmianie w trakcie okresu pobierania. Od 1 stycznia 
2010 r. w Polsce wprowadzono zasadę jednorazowej degresji wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych. Zasiłek ten jest wyższy w pierwszych trzech miesiącach po-
bierania, a następnie jest obniżany. Wysokość zasiłku jest rokrocznie waloryzo-
wana 1 czerwca średniorocznym wskaźnikiem cen.  

Okres pobierania zasiłku był zróżnicowany ze względu na miejsce za-
mieszkania oraz cechy jednostek. W latach 2007 i 2008 okres ten wynosił 6,  
12 lub 18 miesięcy [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., art. 73]. Podstawowy 
okres pobierania zasiłku to 6 miesięcy. Okres ten dotyczył osób bezrobotnych 
zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego 
urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku 
poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125% prze-
ciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przez 12 miesięcy zasiłek pobierać mogli bez-
robotni, którzy w okresie pobierania zasiłku mieszkali na obszarze działania po-
wiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze przekraczała 
125% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Bez względu na miejsce zamieszka-
nia przez dwanaście miesięcy zasiłek pobierać mogły również osoby bezrobotne 
powyżej 50. roku życia, posiadające jednocześnie co najmniej 20-letni okres 
uprawniający do zasiłku. W tych latach przewidziany był również 18-miesięczny 
okres pobierania zasiłku. Do okresu tego uprawnione były dwie grupy bezrobot-
nych. Pierwsza z nich to bezrobotni, którzy spełniali jednocześnie dwa warunki: 
a) zamieszkiwali na terenie działania powiatowego urzędu pracy, gdzie stopa 
bezrobocia przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju; b) posia-
dali co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku. 

Druga grupa to bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno 
dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny  
i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu na-
bycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. 

Zasady te zmieniono w 2009 roku [Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.]. Z do-
tychczasowych trzech pozostawiono tylko dwa okresy pobierania zasiłków –  
6 i 12 miesięcy, podnosząc jednocześnie wymagany poziom stopy bezrobocia do 
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wydłużenia okresu zasiłkowego. Przez 6 miesięcy prawo do zasiłku przysługuje 
bezrobotnemu zamieszkałemu na terenie powiatu, na obszarze którego stopa 
bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do za-
siłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Prawo do 
wydłużonego, 12-miesięcznego okresu zasiłkowego posiadają bezrobotni, którzy 
spełniają co najmniej jeden z trzech warunków: a) zamieszkują na terenie powia-
tu, na obszarze którego stopa bezrobocia przekraczała 150% przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju; b) mają ukończony 50. rok życia, jednocześnie posiadając 
co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku; c) mają na utrzymaniu co 
najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także 
bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania 
po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. W 2014 r. rozsze-
rzono katalog osób uprawnionych do 12-miesięcznego okresu zasiłkowego  
o bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku 
do 15 lat [Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.].  

Coraz większe obawy o skutki kryzysu zaowocowały przygotowaniem 
przez rząd pakietu działań antykryzysowych. Wśród nich znalazła się ustawa  
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego z 2009 r. [Ustawa z dnia 1 lipca 
2009 r.]. Ustawa umożliwiła pracownikom otrzymanie świadczenia na: a) czę-
ściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicz-
nego, za okres 6 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku; b) częściowe zrekompen-
sowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, za okres 6 miesięcy, do wysokości 70% 
zasiłku. Świadczenia te były wypłacane pracownikom na wniosek pracodawcy. 
Rozwiązanie to miało charakter czasowy. Świadczenia były wypłacane do  
31 grudnia 2011 r. [Ustawa z dnia 29 października 2010 r. ]. 
 
 
2. Wpływ zmian na rynek pracy 
 

Wprowadzone zmiany miały zwiększyć ochronę socjalną bezrobotnych, 
wzmocnić motywację do intensywnego poszukiwania pracy oraz jednocześnie 
spodziewano się, że wydatki na zasiłki dla bezrobotnych globalnie pozostaną na 
zbliżonym poziomie. Odwrócenie trendów na rynku pracy osiągnięcie tego 
ostatniego celu uniemożliwiło. Uzyskanie dwóch pierwszych efektów także sta-
nęło pod znakiem zapytania. Z jednej strony wzrost wysokości zasiłku po 2010 r. 
podniósł poziom dochodu uzyskiwanego w trakcie bezrobocia, ale z drugiej 
strony skrócenie okresu zasiłkowego na obszarach dotkniętych szczególnie wy-
sokim bezrobociem realnie wielkość tego dochodu zmniejszyło.  
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Wydatki Funduszu Pracy na zasiłki i świadczenia do 2008 r. systematycznie 
malały, osiągając poziom 1 mld 911 mln zł, tj. 33,2% ogółu wydatków Funduszu 
Pracy. Wprowadzone zmiany w 2009 r. podniosły udział tych wydatków do 
40,1%, a w kolejnych latach udział ten wzrastał, osiągając poziom 55,1%  
w 2012 r. tj. 5 mld 316,7 mln zł (zob. tabela 2). 
 
Tabela 2. Przychody i wydatki Funduszu Pracy w latach 2005-2013 
 

Wyszczególnienie 
Przychody ogółem 

Wydatki ogółem, 
z tego: 

Zasiłki dla bezrobotnych,  
zasiłki i świadczenia  
przedemerytalne a) 

w mln zł w mln zł w mln zł w % b) 
2005 6834,0 5550,8 2997,7 54,0 
2006 7513,4 5500,4 2805,3 51,0 
2007 8395,8 5367,2 2267,8 42,3 
2008 9103,9 5753,1 1911,0 33,2 
2009 10 326,7 11 245,0 4504,1 40,1 
2010 10 970,3 12 376,4 5013,7 40,5 
2011 10 501,0 8751,4 4796,2 54,8 
2012 11 224,6 9641,3 5316,7 55,1 
Plan 2013 10 482,5 10 804,0 5590,0 51,7 

 

Objaśnienia: a) – do 2009 r. zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacał ZUS ze środków budżetowych, od 
2009 finansowane są ze środków Funduszu Pracy; b) jako procent wydatków ogółem. 
 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 

 
O funkcji dochodowej zasiłków informuje nas relacja wysokości tych 

świadczeń do wynagrodzeń. Przyjmując za punkt odniesienia płacę minimalną, 
w tabeli 3 porównano relację tych wielkości. Stałą cechą polskiego systemu za-
siłkowego jest spadek tej relacji. Zasiłek podstawowy w 2007 r. stanowił 57% 
płacy minimalnej, w 2010 – 45 % a w 2013 r. – 41%. Podniesienie wysokości 
zasiłku i zmiana zasad jego wypłacania podniosły tę relację od 2010 r., ale tylko 
w pierwszych trzech miesiącach. W 4. i kolejnych miesiącach pobierania zasiłku 
jego relacja do płacy minimalnej została obniżona. W 2013 r. było to 40%. Ten 
systematyczny spadek relacji zasiłków dla bezrobotnych do płacy minimalnej 
jest wynikiem różnic w sposobie ustalania tych dwóch wielkości i znacznie 
szybszego tempa wzrostu płacy minimalnej. 

Zmiana sposobu określania maksymalnego czasu trwania okresu zasiłko-
wego i pozostawienie tylko dwóch okresów 6- i 12-miesięcznego w istotny spo-
sób wpłynęły na wielkość wydatków na zasiłki, jak i ich znaczenie w funkcji 
ochronnej dochodów. Zmiany te prześledzimy, bazując na danych przedstawio-
nych w tabeli 4. 
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Tabela 3. Kwota zasiłku dla bezrobotnych, płaca minimalna i ich relacja w latach 2007-2013 
 

Okres 
Zasiłek podstawowy 100% 

Płaca minimalna 
A B C 

zł %* zł %* zł %* zł 

2007 do 31 V 532,90 57 936,00 od 1 VI 538,30 58
2008 do 31 V 1126,00 od 1 VI 551,80 49
2009 do 31 V 1276,00 od 1 VI 575,00 45
2010 do 31 V 717,00 54 563,00 43 1317,00 od 1 VI 595,20 45 742,10 56 582,70 44
2011 do 31 V 1386,00 od 1 VI 610,70 44 761,40 55 597,90 43
2012 do 31 V 1500,00 od 1 VI 637,00 42 794,20 53 623,60 42
2013 do 31 V 1600,00 od 1 VI 660,60 41 823,60 51 646,70 40

 

Objaśnienia: A – kwota zasiłku przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r.; B – kwota zasiłku przyznanego po  
1 stycznia 2010 r. w pierwszych 3 miesiącach pobierania; C – kwota zasiłku przyznanego po 1 stycznia 2010 r. 
w 4. i następnych miesiącach pobierania; * – relacja kwoty zasiłku do płacy minimalnej. 
 

Źródło: [Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej…]; [Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia…]. 

 
Tabela 4. Liczba powiatów w województwach według okresu zasiłkowego w latach 

2009 i 2013 ustalonego na zasadach obowiązujących od roku 2009 (A)  
i przed rokiem 2009 (B) 

 

Wyszczególnienie 
2009 2013 

A* B** A* B** 
6 m 12 m 6 m 12 m 18 m 6 m 12 m 6 m 12 m 18 m 

Polska 255 124 199 131 49 273 106 213 139 27 
Dolnośląskie 18 11 13 11 5 16 13 14 13 2 
Kujawsko-pomorskie 6 17 3 12 8 7 16 4 16 3 
Lubelskie 18 6 11 13 0 23 1 17 7 0 
Lubuskie 8 6 6 5 3 9 5 7 6 1 
Łódzkie 20 4 18 6 0 24 0 17 7 0 
Małopolskie 20 2 18 4 0 21 1 19 3 0 
Mazowieckie 29 13 20 16 6 31 11 25 14 3 
Opolskie 11 1 8 4 0 10 2 7 5 0 
Podkarpackie 13 12 6 16 3 18 7 9 16 0 
Podlaskie 15 2 13 4 0 14 3 9 8 0 
Pomorskie 10 10 9 8 3 11 9 10 8 2 
Śląskie 34 2 30 6 0 33 3 30 6 0 
Świętokrzyskie 9 5 7 4 3 10 4 8 5 1 
Warmińsko-mazurskie 3 18 3 9 9 5 16 3 9 9 
Wielkopolskie 34 1 30 5 0 34 1 30 5 0 
Zachodniopomorskie 7 14 4 8 9 7 14 4 11 6 

 

Objaśnienia: * maksymalny okres pobierania zasiłku ustalony wg przepisów ustawy [Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r]; 
** maksymalny okres pobierania zasiłku ustalony wg przepisów ustawy [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.]. 
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W tabeli tej zestawiono liczbę powiatów ogółem w Polsce i każdym woje-
wództwie wg maksymalnego czasu trwania okresu zasiłkowego ustalonego na 
podstawie przepisów obowiązujących od 2009 r. Dla porównania określono tak-
że liczbę powiatów wg maksymalnego okresu zasiłkowego ustalonego na pod-
stawie przepisów obowiązujących przed 2009 r. Ogólną tendencją jest spadek 
liczby powiatów, w których bezrobotni mogą pobierać zasiłek przez 12 miesięcy. 
Wprowadzone zmiany przyspieszyły ten proces – skrócenie okresu zasiłkowego 
dotknęło 54 powiaty, z czego w 49 odnotowano stopę bezrobocia dwukrotnie 
wyższą od przeciętnej w kraju. W 2013 r. te liczby to odpowiednio 60 i 27.  
W przekroju województw najsilniej zmiany dotknęły takie województwa jak 
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. Najmniej 
zmiany te odczuło województwo łódzkie. 

Stałą cechą polskiego bezrobocia jest to, że niewielka liczba bezrobotnych 
jest uprawniona do pobierania zasiłków dla bezrobotnych (zob. rys. 1). Wynika 
to z relatywnie krótkiego okresu zasiłkowego, jak i wymaganego okresu zatrud-
nienia przed rejestracją osób ubiegających się o to świadczenie. Udział osób 
uprawnionych do pobierania zasiłków dla bezrobotnych w 2007 r. przyjmował 
średnią wartość zbliżoną do 14%. U mężczyzn odsetek ten wynosił ok. 17%,  
a u kobiet nieznacznie przekraczał 11%. Od 2008 r. odsetek ten dla obu płci 
wzrastał, początkowo wolno, a następnie gwałtownie, osiągając szczyt w poło-
wie 2009 r. W kolejnych okresach odsetki te zmniejszyły się. Obserwowany 
spadek odsetka osób pobierających zasiłek w drugiej połowie 2009 r., pomimo 
utrzymującej się tendencji wzrostowej liczby bezrobotnych, można przypisać 
oddziaływaniu zmian dotyczących ustalania okresu zasiłkowego. 

W 2007 i 2008 r. średnio w miesiącu 207,5 tys. osób rejestrowało się jako 
bezrobotne, w tym ok. 41,5 tys. z prawem do zasiłku. Znaczny wzrost napływów 
przyniosły kolejne lata. W 2009 r. średnio miesięcznie rejestrowało się 257 tys. 
osób, z czego 61 tys. posiadało prawo do zasiłku. W kolejnym roku liczba ta 
nieznacznie spadła. Zmiany w wysokości zasiłku wprowadzone w 2010 r. spo-
wodowały chwilowy spadek rejestracji bezrobotnych w ostatnich miesiącach ro-
ku poprzedzającego i znaczny wzrost w pierwszych miesiącach roku zmiany. 
Analiza dynamiki napływu nie wskazuje jednak, aby zmiana ta wywołała jakieś 
skutki w dłuższym okresie (zob. rys. 2). 
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W całym badanym okresie stopy odpływu ogółem z bezrobocia wśród za-
siłkobiorców są wyższe niż wśród bezrobotnych nieposiadających prawa do za-
siłku (zob. rys. 3). Stopy odpływu dla zasiłkobiorców nie wykazują większej 
zmienności w badanym okresie. Jedynie w pierwszych miesiącach 2009 r. ob-
serwujemy znacznie silniejsze spadki tej wartości, niż w analogicznych miesią-
cach kolejnych lat. Stopy odpływu z bezrobocia dla niezasiłkobiorców wykazują 
wyraźną tendencję spadkową. W praktyce te dwie grupy różnią się między sobą 
czasem trwania bezrobocia. Zasiłkobiorcy to w dominującej większości bezro-
botni krótkookresowo. Bezrobotni bez prawa do zasiłku to przede wszystkim 
bezrobotni długookresowo.  
 

 
 

Rys. 3. Stopy odpływów z bezrobocia ogółem w latach 2007-2013 
 

Źródło: [www 2], Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, statystki strukturalne. 
 
 
Podsumowanie 
 

W badanych latach 2007-2013 nastąpiły istotne zmiany w konstrukcji zasił-
ków dla bezrobotnych w Polsce. Podniesiono wysokość świadczenia, wprowa-
dzając jednocześnie mechanizm obniżania jego wysokości wraz z trwaniem 
okresu zasiłkowego. Dokonano zmian w zasadach określania maksymalnego 
czasu trwania okresu zasiłkowego. Łącznie zmiany te podnosiły hojność syste-
mu zasiłkowego dla bezrobotnych pozostających w bezrobociu relatywnie krót-
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ko. Dla bezrobotnych niemogących znaleźć pracy przez dłuższy czas zmiany te 
nie powodowały wzrostu hojności systemu zasiłkowego, a w niektórych przy-
padkach hojność ta została wręcz ograniczona. 

Wprowadzone zmiany projektowane i wprowadzane były w okresie sprzy-
jającej koniunktury. Niskie bezrobocie, obniżające się wydatki na zasiłki dla 
bezrobotnych, duża ilość środków pozyskiwanych z funduszy europejskich two-
rzyły dobry klimat do wprowadzania zmian. Skrócenie maksymalnego okresu 
zasiłkowego do 12 miesięcy wraz z ograniczeniem liczby powiatów, na terenach 
których zasiłek w takim wymiarze czasu można było pobierać, nie powinno 
wpływać negatywnie na hojność systemu zasiłkowego.  

W okresie kryzysu, wraz z wydłużaniem się okresu bezrobocia, funkcja do-
chodowa zasiłków staje się bardzo ważna. W tych trudnych warunkach wprowa-
dzone zmiany nie poprawiały sytuacji osób bezrobotnych. Zmiany te dawały 
jednak dodatkowe bodźce do intensyfikacji poszukiwań pracy i skracania okresu 
bezrobocia, co być może uchroniło nas przed zjawiskiem utrwalania się bezro-
bocia znanym nam chociażby z lat 90. ubiegłego wieku. 
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PASSIVE LABOUR MARKET POLICY IN POLAND IN LIGHT  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS 

 
Summary: The article analyses modifications implemented in passive labour market 
policy during the crisis i.e. the time period 2008-2013. Institutional changes of temporal 
and permanent character are identified. Changes could have possessed positive impact 
on the labour market by diminishing unfavourable discrepancies aroused during the cri-
sis. Solutions were, however, applied on the basis of assumptions undertaken during the 
optimistic situation experienced on the market during pre-crisis period and forecasted for 
future one. Real time data affected the predefined goals. In the outcome implemented so-
lutions resulted from the need to cut expenditures and not from changing situation on the 
market. 
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