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U początków (1) 

Fundusz Pracy ma na celu dostarczanie pracy lub 
środków utrzymania osobom, pozbawionym 
pracy, a nie posiadającym innych środków do 
życia, przede wszystkiem drogą uruchamiania 
gospodarczo uzasadnionych robót publicznych 
lub robót o znaczeniu publicznem. 

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 1933 roku  
o Funduszu Pracy 



U początków (2) 

Cele swoje Fundusz Pracy spełnia przez: 
a) gromadzenie i podział funduszów i świadczeń w naturze; 
b) inicjowanie i współdziałanie w projektowaniu robót publicznych 

lub robót o publicznem znaczeniu, jako też wszelkich innych robót, 
mających wyraźne znaczenie dla zmniejszenia bezrobocia; 

c) finansowanie robót, wymienionych powyżej w punkcie b); 
d) prowadzenie akcji, zmierzającej do zwiększenia stanu 

zatrudnienia; 
e) prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju 

akcji, mającej na celu zaopatrzenie osób, wymienionych w art. 1, 
w samodzielne podstawy egzystencji; 

f) prowadzenie w miarę koniecznej potrzeby bezpośrednio lub za 
pośrednictwem organizacyj społecznych pomocy doraźnej dla 
osób, wymienionych w art. 1, a nie objętych inną akcją pomocy. 

art. 4 ustawy z 16 marca 1933 roku o Funduszu Pracy 
 



U początków (3) 

Do zakresu działania Funduszu Pracy należy: 
a) finansowanie gospodarczo uzasadnionych robót publicznych lub robót o 

publicznem znaczeniu, celem zatrudnienia bezrobotnych, 
b) publiczne pośrednictwo pracy, 
c) zabezpieczenia robotników na wypadek bezrobocia, 
d) doraźna pomoc bezrobotnym, którym nie przysługuje prawo do zasiłku z 

tytułu zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, prowadzona 
bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacyj społecznych, 

e) organizowanie zatrudnienia młodzieży na zasadach społeczno-
wychowawczych, 

f) poradnictwo i przysposobienie zawodowe bezrobotnych oraz pomoc w 
tworzeniu warsztatów pracy, 

g) akcja kulturalno-oświatowa wśród bezrobotnych. 
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 1933 roku o Funduszu Pracy 

w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 1935 roku 
 



Dzień dzisiejszy 

Zawarty w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i 
instytucjach rynku pracy katalog działań, na 
które mogą być przeznaczone środki Funduszu 
Pracy liczy 63 pozycje (nie licząc działań 
incydentalnych). 



Ocena efektywności aktywnych 
instrumentów rynku pracy 

za: Efektywność polityki rynku pracy w Polsce,  
p.zb. p.red. Z.Wiśniewskiego i K.Zawadzkiego, Toruń 2011 



Efekty brutto i netto aktywnych 
programów rynku pracy w 2009 roku 

za: Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w świetle badań empirycznych, 
 p.zb. p.red. Z.Wiśniewskiego, Toruń 2011 



Wydatki na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu 
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Inne

Ref.wyp. i dotacje

Sp. lekarzy itd.

Dof. ksz. mł.

Młodociani prac.

Stypendia

Prace sp. uż.

Roboty publ.

Prace interw.

Szkolenia



Udział środków na dotacje w ogóle 
środków na aktywne formy 
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Przychody i wydatki Funduszu Pracy 
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Środki Funduszu Pracy na koniec roku 
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Dziękuję za uwagę 

  


