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Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub
pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,

rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.  

(Kodeks Pracy Art. 11(3))
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MŁODZI NA RYNKU PRACY  
W CZASIE PANDEMII  
– OCENA I PROPOZYCJE ZMIAN

Niniejszy raport stanowi zbiór diagnoz oraz rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację mło-
dych ludzi na rynku pracy. Nie jest to raport ekspercki, ale rzecz pisana od wewnątrz – przez dwie 
młode osoby, które nie godzą się na zastaną rzeczywistość, a jednocześnie pragnęłyby być głosem 
swojego pokolenia. Celem, który nam przyświecał, było przede wszystkim zdanie sprawy z obecne-
go stanu rzeczy oraz szerzenie informacji wśród młodych ludzi. Często nie znają oni swoich praw, 
rzadko stykają się z umową o pracę oraz nie zdają sobie sprawy z długofalowych konsekwencji, jakie 
będą się wiązały z kryzysem na rynku pracy i pandemią COVID–19 długo po jej zakończeniu. Mło-
dzi często mierzą się z dyskryminacją ze względu na wiek i brak doświadczenia, stanowią również 
grupę, która w największym stopniu narażona jest na problem bezrobocia. Stanowi ono poważny 
problem społeczny oraz wiąże się z utrudnieniami w życiu prywatnym i zawodowym. Jakościowa 
edukacja, szkolenia, staże i praktyki mogłyby stanowić sposób na jego rozwiązanie, ale brak ogólnie 
przyjętej definicji „stażu” uniemożliwia przegląd badań, które pomogłyby w ocenie wpływu progra-
mów stażowych na rynek pracy. Choć bezrobocie w Polsce znacząco spadło w ostatnich latach – 
warto zbadać, czy ta tendencja dotyczy również osób do 30. roku życia, i jak zjawisko to zmienia się  
w obliczu pandemii COVID-19. Związki zawodowe powinny podejmować temat zatrudnienia/bezro-
bocia młodych pracowników oraz zachęcać ich do członkostwa w tego typu organizacjach. Również 
sytuacja młodych kobiet na rynku pracy jest jednym z najważniejszych tematów podejmowanych od 
lat. W raporcie podkreślamy, że kobiety nie tylko rozwijają swoje kariery i życie osobiste, ale również 
zajmują się nieodpłatną pracą opiekuńczą i emocjonalną. 

Opracowanie dokonane zostało na podstawie literatury z zakresu omawianych zagadnień oraz 
między innymi danych GUS, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Departamentu Pracy w MRiPS. 

Szczególnie chciałybyśmy podziękować Piotrowi Ostrowskiemu oraz Michałowi Lewandowskiemu 
za wsparcie i możliwość wydania raportu w takiej formie.
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WSTĘP
KTO NAJBARDZIEJ UCIERPI NA KRYZYSIE? 

W związku z epidemią COVID-19 najbardziej poszkodowani są młodzi, którzy dopiero wchodzą 
na rynek pracy. W badaniach naukowych osoby w wieku 18-25 lat określane są jako „unlucky entrants”1� 
Sytuacja pandemiczna szczególnie negatywnie wpłynęła na młode kobiety. 

DLACZEGO MŁODZI? 

Warunki, na jakich wchodzimy na rynek pracy, determinują nie tylko początki naszej kariery za-
wodowej, ale cały jej przebieg oraz życie prywatne. Pandemia w znaczący sposób wpłynie na funk-
cjonowanie rynku pracy, zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Pracodawcy 
ograniczają zatrudnienie oraz wstrzymują rekrutacje, programy szkoleniowe i praktyki zawodowe. 
Młodzi ludzie bez doświadczenia znajdują się w niekorzystnej pozycji, ponieważ to pracodawcy dyk-
tują warunki – rynek pracownika nie istnieje. Wzrost rozwarstwienia stał się jeszcze bardziej wyraźny, 
ponieważ klasa średnia może pracować zdalnie. Najbardziej narażone na zwolnienia są kobiety – 
częściej pracują w branżach dotkniętych restrykcjami gospodarczymi (w Polsce 1,2 mln kobiet pracu-
je w usługach, handlu hurtowym i detalicznym, co stanowi 75% wszystkich pracowników tych branż) 
oraz młodzi, ponieważ zazwyczaj zatrudniani są w oparciu o niestabilne formy zatrudnienia, czyli 
umowy cywilnoprawne (zwolnienie pracownika jest wtedy dużo łatwiejsze). Trudności z wejściem 
na rynek pracy w czasie recesji skutkują niższymi zarobkami i mniejszymi możliwościami awansu,  
w perspektywie nawet do 15 lat. W Polsce już przed pandemią znaczna część młodych ludzi nie była 
pewna, co do swoich planów zawodowych. W raporcie „Pierwsze kroki na rynku pracy” 2 z 2018 roku, 
co trzecia osoba przed 25. rokiem życia deklarowała, że jest niezdecydowana co do rodzaju firmy, 
w jakiej chciałaby pracować.

JAKI MECHANIZM ZA TYM STOI?

Na początku ścieżki zawodowej młodzi ludzie uczą się zachowań na rynku pracy, takich jak bu-
dowanie relacji z pracodawcą. Jeśli młody człowiek wejdzie na rynek pracy, gdy stopa bezrobocia 
jest wysoka, istnieje znacznie mniejsza szansa, że na samym początku swojej ścieżki zawodowej 
otrzyma korzystną dla siebie umowę. W przypadku pierwszej pracy, młodzi są bardziej skłonni za-
akceptować niekorzystne dla siebie warunki i uznać je za standardowe. Jeśli za kilka lat ktoś złoży 
im propozycję pracy z podobnym wynagrodzeniem, czy też związaną z elastycznym zatrudnieniem, 
prawdopodobnie przyjmą ofertę3. Analogicznie nie będą mieli możliwości nauczenia się negocjacji – 
na przykład w kwestii podwyżki. Relacje z pracodawcą od samego początku kariery zawodowej stają 
się nieprawidłowe, a efekt ten może w dalszej perspektywie mieć wpływ na całe życie zawodowe.

1. H. Schwandt,T.von Wachter, Unlucky Cohorts: Estimating the Long-Term Effects of Entering the Labor Market in a Recession in Large 
Cross-Sectional Data Sets, „Journal of Labor Economics” 2019, nr 37(S1), s. 161-198.
2. Deloitte, First Steps into the Labour Market - International survey of students and graduates, Central Europe 2018.
3. H. Schwandt,T.von Wachter, dz. cyt. , s. 161-198.
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Dlaczego dane dotyczące rejestracji w urzędach pracy nie odzwierciedlają faktycz-
nego bezrobocia? W urzędach rejestrują się osoby w wieku produkcyjnym, które 
aktywnie poszukują pracy (mogą i chcą ją podjąć), czyli osoby bezrobotne oraz 

takie, które robią to ze względu na konieczność zapewnienia przychodu, lecz bez 
intencji podjęcia zatrudnienia. Z kolei część osób naprawdę bezrobotnych po pro-
stu nie rejestruje się w urzędach. Przyczyny tego zjawiska mogą być różne, jednak 
obecnie są to przede wszystkim: obawa przed zarażeniem koronawirusem, ogra-
niczenia w przyjmowaniu interesantów (czasowe, sanitarne); brak przekonania, że 
urząd pomoże w znalezieniu pracy w tak nietypowych warunkach. Część z tych 
osób zarejestruje się dopiero, gdy zniknie zagrożenie zdrowotne i, jeśli do tego 

czasu nie znajdą nowej pracy.

MIARĄ BEZROBOCIA JEST STOPA BEZROBOCIA, KTÓRĄ OBLICZAMY JAKO  
PROCENT UDZIAŁU BEZROBOTNYCH W ILOŚCI LUDNOŚCI CZYNNEJ ZAWODOWO
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SYTUACJA MŁODYCH LUDZI NA RYNKU 
PRACY 

Stopa bezrobocia w końcu lutego 2021 roku wyniosła 6,5% i była o 1 p.p wyższa niż przed 
rokiem. Należy dodać, że odnosząc stan bezrobocia z końca lutego br. do liczby zarejestrowanych  
w końcu lutego 2020 roku, czyli przed ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Pol-
skiej, poziom bezrobocia zwiększył się o 179,7 tys. osób (tj. o 19,5%)4.Choć wskaźnik bezrobocia 
nie rośnie znacząco, 4 to inne zjawiska wskazują, że pandemia ma znaczący wpływ na funkcjonowa-
nie rynku pracy. 

BEZROBOCIE – niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez osoby w wieku 
produkcyjnym, zdolne i chętne do pracy oraz aktywnie jej poszukujące

Pracodawcy wstrzymują programy szkoleniowe i praktyki zawodowe. Mniejsza ilość rekrutacji 
przyczynia się do powiększenia grupy osób niepracujących, które są chętne lub nie do podjęcia pra-
cy, ale aktywnie jej nie poszukują – nie są zatem klasyfikowane jako bezrobotne. Innymi słowy, osoby 
bierne zawodowo nie przyczyniają się do zwiększenia stopy bezrobocia. Zgodnie z badaniem Dia-
gnoza+ po uwzględnieniu grupy „nieposzukujących pracy” w końcu kwietnia 2020 stopa bezrobocia 
wynosiła 10,3%. Stan rynku pracy objawia się również w ilości i poziomie atrakcyjności ofert pracy, 
wysokości oferowanych wynagrodzeń czy benefitów. Polski rząd zdecydował się (w ramach pro-
gramu „Tarcz Antykryzysowych”) przeciwdziałać jedynie zwolnieniom pracowników zatrudnionych 
na umowy o pracę. Pracodawcy preferują przyjmowanie pracowników na umowę zlecenia, umowę  
o dzieło oraz staże i praktyki. W warunkach kryzysu niechętnie będą sięgali po rozwiązanie, jakim 
jest umowa o pracę. Wraz z wiekiem rośnie znaczenie tej formy umowy – wśród osób 25+ już prawie 
84% poszukuje umowy o pracę, podczas gdy w grupie osób do 20. roku życia jest to 55%5. W Pol-
sce od ponad dwóch dekad nie rozwiązaliśmy problemu umów cywilnoprawnych, nazywanych 
potocznie „śmieciowymi”. Często są one wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem 
i na niekorzyść pracownika. 

Z powodu pandemii doszło do upowszechnienia się pracy zdalnej. Rynek pracy musiał zatem 
poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z tzw. telepracą. Pracę z domowego biura najchętniej 
wprowadzały średnie przedsiębiorstwa – 58%. Pozostałe (42%) nie miały możliwości przejścia na 
tryb pracy zdalny – wskazują autorzy badania wykonanego na zlecenie Personnel Service. Należy 
pamiętać, że nie każdy ma jednak warunki, aby pozwolić sobie na pracę z domowego biura. Warto 
podkreślić, że praca zdalna to domena osób z wyższym wykształceniem, które mieszkają w najwięk-
szych polskich miastach. Z badania wynika, że 42% pracowników z wyższym wykształceniem 
deklaruje, że aktualnie pracuje zdalnie, w porównaniu do 15% osób z średnim wykształceniem 
oraz 7% osób z wykształceniem podstawowym. Dodatkowo, 39% aktualnie pracujących zdal-
nie mieszka w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Na wsi w ten sposób pracuje jedna 
na cztery osoby6�
4. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021 r.
5. Młodzi Polacy na rynku pracy w “nowej normalności” 2020.
6. Anna Bartosiewicz, Praca zdalna to przywilej osób wykształconych z większych miast. Cała prawda o home office w Polsce, strefabiznesu.pl, 
https://strefabiznesu.pl/praca-zdalna-to-przywilej-osob-wyksztalconych-z-wiekszych-miast-calaprawda-o-home-office-w-polsce/ar/c10-
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W Polsce można wyróżnić dwie metody pomiaru bezrobocia, a co za tym idzie 
definiujące w odmienny sposób bezrobotnego. 

Pierwsza metoda jest wyliczana przez GUS na podstawie informacji przesyłanych 
z urzędów pracy. Wówczas bezrobotnymi są osoby zarejestrowane w urzędzie pra-
cy, a więc: pełnoletnie nieuczące się w trybie stacjonarnym nie pobierające świad-
czeń emerytalnych czy też renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Druga metoda wyliczana jest przez GUS na podstawie wyników ankietowego 
badania aktywności ekonomicznej ludności (w skrócie: BAEL). Bezrobotny – osoba  
w wieku od 15 do 74 roku życia – musi spełniać równocześnie trzy warunki: 
• w okresie badanego tygodnia pracował osiągając zarobek lub dochód mniej niż 

jedną godzinę 
• aktywnie poszukiwał pracy przez co najmniej 4 tygodnie (wliczając jako ostatni 

– tydzień badania) 
• jest gotowy do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni od tygodnia, w którym 

przeprowadzano badanie.

POKOLENIE OSÓB PONIŻEJ 25. ROKU ŻYCIA JEST W OBECNEJ SYTUACJI  
WYSTAWIONE NA TRZY RODZAJE PRZESZKÓD NA RYNKU PRACY:

• osobom w tym wieku częściej grozi utrata pracy niż reszcie ludności aktywnej zawo-
dowo;

• istnieje większe prawdopodobieństwo doznania przez nich przeszkód w edukacji 
lub przerwania szkoleń zawodowych;

• gorsza koniunktura oznacza, że młodzi napotykają większe bariery przy wejściu na ry-
nek pracy, spowodowane mniejszym popytem na pracę ze strony pracodawców.

DLACZEGO MUSIMY ZACZĄĆ BARDZIEJ MARTWIĆ SIĘ BEZROBO-
CIEM MŁODYCH?

Najbardziej narażeni na zwolnienia są młodzi – częściej pracują na niestabilnych formach za-
trudnienia, które nie dają realnej ochrony praw pracowniczych. Osoby pracujące w oparciu o różne 
formy zatrudnienia w różny sposób zostały dotknięte kryzysem. Pracownicy zatrudnieni na umowę  
o dzieło czy zlecenie dużo bardziej odczuli skutki kryzysu niż pracownicy zatrudnieni na umowę  
o pracę. Pracodawca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z pracy osób pracujących w oparciu 
o umowy cywilnoprawne. Można to dostrzec np. w „Monitorze Rynku Pracy”, analizie zrealizowanej 
przez firmę Randstad. W badaniu wykonanym w grudniu 2020 roku 23% osób pracujących na umo-
wach cywilnoprawnych deklarowało silną obawę o utratę zatrudnienia, podczas gdy w przypadku 
umowy o pracę na czas nieokreślony było to 9%. Z pierwszej grupy 39% zmieniło pracodawcę  

15385917, [dostęp: 25.05.2021 r.]
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w okresie 6 miesięcy poprzedzających badanie, podczas gdy w drugiej grupie odsetek ten wynosił 
13%. Młodzi ludzie znacznie intensywniej odczuwają bariery wejścia na rynek pracy w stanie epi-
demii – nikt nie chce zatrudniać osób bez doświadczenia do pracy zdalnej. Rządowe programy 
podtrzymujące zatrudnienie w firmach nie wspierają osób młodych, które szukają pracy. Raport „CO-
VID-19 i mobilność społeczna” (COVID-19 and Social Mobility), opublikowany przez London School 
of Economics Centre for Economic Performance (LSE CEP) wskazuje, że zanim kryzys się rozpoczął, 
młodsze pokolenie już zmagało się z niskimi płacami, pracą „na czarno” mniejszymi szansami na 
zatrudnienie. Podobne wnioski zostały zawarte w raporcie OECD „Młodzi i COVID-19” (Youth and 
COVID-19). 

Pandemia i kolejne lockdowny uderzają nie tylko w pracowników, ale również w kształcącą się 
młodzież, w tym uniwersytecką. Od czasu wprowadzenia anty-covidowych obostrzeń wiosną 2020 
roku normą dla studentów większości państw europejskich stało się studiowanie bez fizycznej obec-
ności na kampusach uniwersyteckich. Co prawda w niektórych krajach jesienią czasowo przywró-
cono nauczanie stacjonarne, ale wraz z uderzeniem kolejnej fali pandemii powrócono do zajęć 
zdalnych, które w innych państwach (w tym w Polsce) trwają nieprzerwanie już od ponad roku. Za-
mykanie uniwersytetów wydaje się koniecznym środkiem dla ograniczenia rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, ale pociąga za sobą także negatywne skutki. Tegoroczni absolwenci szkół wyższych 
nie mieli takich możliwości ( jak poprzednie pokolenia), aby budować swoją pozycję na rynku pra-
cy. Statystycznie, na podstawie badań osób rozpoczynających karierę zawodową w trakcie kryzysu 
2008-2009, możemy powiedzieć, że wchodzący na rynek pracy w 2020 roku będą dłużej wyko-
nywać gorzej płatne prace i więcej czasu zabierze im uzyskanie awansu7. W końcu IV kwartału 
2020 roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 283,9 
tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,1%. Osoby w wieku do 24. roku życia  
w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 12,5%. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wie-
ku 35-44 lata wyniósł 24,4%, 45-54 lat – 18,0% i powyżej 55 lat –16,4%8 .

8. Główny Urząd Statystyczny, Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2020 r., Warszawa 2021.
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Według Eurostatu aż 30% aktywnych zawodowo młodych osób (prawie 1/3 ogólnie ak-
tywnych zawodowo) w Polsce pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje 
związane z pandemią. Do tych sektorów zalicza się branżę hotelową, usługi gastronomiczne, handel 
detaliczny i hurtowy. Dla porównania, ten sam odsetek zatrudnienia dla osób powyżej 24. roku życia 
wynosi w Polsce 16 %.

Luka płacowa to różnica w przeciętnym wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Luka 
płacowa rośnie wraz ze stanowiskiem, wykształceniem, stażem pracy itd. W pra-
cach niskoopłacanych jest najniższa – ze względu na granicę płacy minimalnej. 

Przeciętna (skorygowana) luka płacowa według danych GUSu za 2018 rok pomię-
dzy kobietami i mężczyznami wynosi ok. 20%.
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Szczególnie narażone na zwolnienia są kobiety – one również częściej pracują w branżach najbar-
dziej dotkniętych restrykcjami gospodarczymi. Według danych przedstawionych w raporcie Eurofo-
und sektorami, które najbardziej ucierpiały z powodu dystansu społecznego i restrykcji, są te, które 
obejmują usługi z fizyczną interakcją między pracownikami a klientami – turystyka, handel detaliczny, 
hotelarstwo i lotnictwo. Kobiety stanowią 61%

pracowników w Unii Europejskiej, wykonujących ten rodzaj pracy9. Dodatkowo nierówność płac 
między kobietami a mężczyznami utrzymuje się w Polsce na stałym poziomie od dwudziestu lat. 
Mimo że kobiety, podobnie jak w innych częściach świata, są mniej aktywne zawodowo od męż-
czyzn, nie pozostają one bezczynne, wykonują bowiem wiele prac nieodpłatnych, niedostrzegalnych 
oraz niedocenianych. Zdecydowana większość prac, co wynika z dominacji tradycyjnego podziału 
ról rodzinnych, związana jest z prowadzeniem domu oraz opieką nad dziećmi i innymi członkami 
rodziny, którzy potrzebują wsparcia. Koncentracja aktywności w domu podczas lockdownu w całej 
Europie doprowadziła do ogólnego pogorszenia równowagi między życiem zawodowym a prywat-
nym, zwłaszcza w przypadku kobiet. Na obowiązki rodzinne swój czas poświęca więcej kobiet (24%) 
niż mężczyzn (13%)10�

Pandemia uderzyła w młode kobiety. Obostrzenia najbardziej dotknęły sfeminizo-
wane sektory gospodarki, czyli w szeroko rozumiany sektor usług, turystykę, ga-

stronomię oraz sektor opiekuńczy. W Polsce 1,2 mln kobiet pracuje w usługach, 
handlu hurtowym i detalicznym, co stanowi 75 % wszystkich pracowników 
tych branż i jest jednym z najwyższych odsetków spośród krajów wysoko rozwi-
niętych. W związku z tym coraz więcej kobiet szuka pracy za granicą. Co trzecia 
przyznaje, że rozważa emigrację zarobkową, głównie do Niemiec. Ponad 20% 
z nich chciałoby podjąć pracę przy opiece nad seniorami. Badanie z 2014 roku 

przeprowadzone przez Schwandt i Janet Currie z Princeton University wykazało, 
że ekspozycja zawodowa na recesję we wczesnej dorosłości zmniejsza płodność 

kobiet w ciągu całego życia.

Rzadziej awansują, sporadycznie sprawują najwyższe i najlepiej płatne stanowiska w hie-
rarchii firmowej. Zaledwie co szósty prezes polskiej firmy jest kobietą. Sytuacja w Polsce od-
biega znacząco od tej w Norwegii, Szwecji czy Finlandii, choć tam również nie ma parytetu11�  
W Polsce w trzech na cztery przypadkach prezes i wszyscy dyrektorzy są mężczyznami. Po-
śród prezesów i dyrektorów największych i najbardziej dochodowych firm udział kobiet jest 
jeszcze niższy. Okazuje się bowiem, że jeśli już osobą najbardziej decyzyjną jest kobieta, to 
mowa o małej lub średniej firmie w sektorze usług nierynkowych. Kobiety, zarządzające bar-
dzo dużymi przedsiębiorstwami wciąż są rzadkością. Ważnym czynnikiem są tutaj również na-
dal funkcjonujące stereotypy płci, które sprawiają, że kobiety boją się aplikować na atrakcyjne 
stanowiska, zaniżając wartość posiadanych przez siebie kompetencji. Młode kobiety bywają po-
strzegane także przez pryzmat potencjalnego macierzyństwa, które może skutkować przedłuża-
jącymi się przerwami w pracy. Obawiają się przyjmowania stanowisk kierowniczych, uznając, że 
rola ta może je przerosnąć (m.in. ze względu na niemożność pogodzenia jej z życiem rodzinnym). 
9. Eurofound , Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?, PublicationsOffice of the European Union, 
Luxembourg 2020.
10. Tamże.
11. Instytut Badań Strukturalnych, Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, listopad 2020.
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DO CZYNNIKÓW NAJSILNIEJ ZMNIEJSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ KO-
BIET ZALICZYĆ MOŻNA:

• funkcjonowanie zakorzenionych w społeczeństwie stereotypów;

• niedostateczną opiekę instytucjonalną nad dziećmi i osobami zależnymi;

• popularność tradycyjnego modelu rodziny.

PROBLEM GLOBALNY

NEET (ang. not in employment, education or training) – nazwa zjawiska socjolo-
gicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza 
sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pra-
cują ani nie przygotowują się do zawodu. Do grupy NEET zaliczają się zarówno 

bezrobotni, jak i osoby przedwcześnie kończące edukację, nieszukające pracy i po-
zostająca z wyboru lub z konieczności na utrzymaniu zewnętrznych podmiotów. 

Wielu młodych ludzi (często studenci lub absolwenci), straciło pracę w czasie pandemii i od mie-
sięcy nie może znaleźć nowej, albo dopiero wchodzi na rynek pracy. Tak jest na całym świecie: 
w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Grecji, Stanach Zjednoczonych. Już wiadomo że 
COVID-19 będzie miał „niszczący” wpływ w długoterminowej perspektywie czasowej na kariery za-
wodowe młodych osób przed 25. rokiem życia. To skłoniło Międzynarodową Organizację Pracy do 
określenia tej grupy demograficznej, jako „pokolenie lockdownu”. Więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. 
roku życia straciła pracę na skutek kryzysu wywołanego sytuacją ostatnich miesięcy. Z tych, którzy 
dalej pracują, 23% miało skrócone godziny pracy, co wyraźnie przełożyło się na ich wynagrodze-
nie12. Według raportu Międzynarodowej 12 Organizacji Pracy z 2020 r., globalna stopa bezrobocia 
młodzieży wynosi 13,6%. Poziom bezrobocia osób młodych jest w większym stopniu uzależniony od 
cyklu koniunkturalnego niż poziom bezrobocia dorosłych. Jako nowe osoby na rynku, posiadające 
ograniczone doświadczenie zawodowe, młodzi mają mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia,  
a w przypadku osłabienia koniunktury gospodarczej łatwiej jest ich zwolnić. Według badania Euro-
found z lipca 2020 r. 11% młodych respondentów straciło pracę podczas pandemii, a 12% uznało, że 
prawdopodobnie ją utraci w nadchodzących miesiącach, w porównaniu z odpowiednio 8% i 9% dla 
pracowników powyżej 30. roku życia13�

2/3 WSZYSTKICH OSÓB W GRUPIE NEET TO KOBIETY

Młode osoby znacznie częściej pracują w szarej strefie lub znajdują się poza rynkiem. Odse-
tek NEET (Not in employment, education or training) wśród osób w wieku 15-24 lat wynosi 11,7%.  

12. International Labour Organization, COVID-19 and the World of Work Rapid Assessment of the Employment Impacts and Policy 
Responses, 2020.
13� NEETs, eurofound.europa.eu, https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets, [dostęp: 25.05.2021 r.]
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W grupie wiekowej 25-29 lat ten wskaźnik jest wyższy i wynosi 17,2%. Średnia w Unii Europejskiej 
wynosi 14% i 17,4%. Coraz częściej powtarza się, że obecnie stosowane wskaźniki bezrobocia nie 
są wystarczające do analizy kondycji młodego pokolenia. Zamiast skupiać się wyłącznie na osobach 
aktywnych zawodowo, wskaźnik ten obejmuje dodatkowo znacznie istotniejszą grupę ludzi niezain-
teresowanych, ani dalszym kształceniem (także podejmowaniem szkoleń), ani pracą. Odsetek NEET 
pokazuje, jaka część młodych ludzi nie pracuje i nie inwestuje w kapitał wiedzy i umiejętności, co mo-
głoby zaowocować większą łatwością w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy (tradycyjna stopa bezrobo-
cia informuje nas, ilu chciałoby mieć pracę, ale póki co nie może jej znaleźć). Spojrzenie w strukturę 
polskich NEET pozwala określić hipotetyczne przyczyny znalezienia się w tej grupie. W przybliżeniu 
pośród NEET 1/3 to bezrobotni (w tej podgrupie 48% stanowią kobiety), kolejna 1/3 – osoby opieku-
jące się dziećmi lub bliskimi (99% kobiet), a 1/6 – osoby zajmujące się domem i/lub sprawami oso-
bistymi (75%). W pozostałej 1/6 dominuje grupa osób chorych lub z niepełnosprawnościami (46% 
to kobiety). Ogólnie 2/3 wszystkich osób w grupie NEET to kobiety.14 Młodzież NEET stała się jedną  
z najbardziej wrażliwych grup wiekowych podczas recesji w latach 2008–2013. Bezrobocie wśród 
młodych wzrosło powyżej 40% w wielu krajach Unii Europejskiej, co pokazuje, że młodzi ludzie 
są bardziej narażeni na recesję gospodarczą niż inne grupy wiekowe15. Wskaźnik NEET obliczony 
dla młodych kobiet w UE wyniósł w 2019 r. 14,6%. i był wyższy niż wskaźnik obliczony dla młodych 
mężczyzn o wartości 10,8%. Odsetek ten jest wyższy w przypadku młodych kobiet we wszystkich 
państwach członkowskich. Z badania MOP wynika, że około połowa studentów na świecie jest prze-
konana, że pandemia opóźni zakończenie obranej przez nich ścieżki edukacyjnej. Dodatkowe 10% 
uważa, że w związku ze zmianami w edukacji, które nastąpiły w wyniku pandemii, w ogóle nie za-
kończy swojej nauki w stopniu, w którym planowała.

Z raportu analityka zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Krzysztofa Kutwy wynika, 
że krótkookresowe koszty pandemii dla młodych wyniosą 1,7 biliona dolarów. Na to zaś złożą się 
przede wszystkich koszty związane z ochroną zdrowia psychicznego oraz skutki wzrostu bezrobocia 
wśród młodych. Długoterminowe koszty są szacowane na 44 biliony dolarów. Głównym czynni-
kiem jest wynikający z ograniczenia dostępu do edukacji i obliczany na 21 bilionów dolarów spadek 
przyszłych dochodów mierzony na przestrzeni 45-letniej kariery zawodowej młodych pracowników.  
W analizie przedstawiona jest kalkulacja, z której wynika, że dzisiejsi przedstawiciele młodego po-
kolenia będą w przyszłości zarabiać o ponad 6% mniej w związku z następstwami wywołanymi 
pandemią16�

Z ponad 64 milionami bezrobotnych młodych ludzi na całym świecie i 145 milionami mło-
dych pracowników żyjących w ubóstwie, zatrudnienie młodzieży pozostaje globalnym wy-

zwaniem. – Międzynarodowa Organizacja Pracy.

14� Kim są NEETs?, rynekpracy.org, https://rynekpracy.org/wiadomosci/kim-sa-neets/, [dostęp: 25.05.2021 r.]
15� NEETs, eurofound.europa.eu, dz. cyt.
16. Kutwa, K., Corona Generation. Growing Up in a Pandemic, Kubisiak, A., Sawulski, J. (cooperation), Polish Economic Institute, Warsaw 2021.
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OBCIĄŻENIE EMOCJONALNE. NEGATYWNY WPŁYW NA ZDROWIE  
W DALSZYM ETAPIE ŻYCIA

Poza zaburzeniem ścieżki edukacyjnej, młode osoby są również bardziej narażone na problemy 
psychiczne. Od czasu rozpoczęcia pandemii ponad połowa ankietowanych w badaniu Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy stała się bardziej podatna na zaburzenia lękowe lub depresję. Ludzie wcho-
dzący na rynek w czasie recesji mają problemy ze znalezieniem pracy, trudniej jest im zwrócić się do 
pracodawcy po podwyżkę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zdecydują się na umowę śmie-
ciową, a ich życie będzie bardziej nieszczęśliwe. Badanie, którego autorami są ekonomiści Han-
nes Schwandt oraz Till von Watcher17, dotyczące osób wchodzących na rynek w Stanach Zjed-
noczonych podczas recesji na początku lat 80. zidentyfikowało znacząco negatywny wpływ 
na stan zdrowia w perspektywie całego życia. Młodzi ludzie rozpoczynający karierę zawodową  
w okresie kryzysu są bardziej narażeni na przedwczesną śmierć. Według szacunków będą żyli śred-
nio od 6 do 9 miesięcy krócej niż osoby rozpoczynające karierę w czasach lepszej koniunktury. Mło-
dzi, wchodzący na rynek pracy podczas głębokiej recesji na początku lat 80., doświadczyli zwiększo-
nej śmiertelności już w wieku 30 lat, a wskaźniki śmiertelności wraz z osiągnięciem wieku 50 lat stały 
się coraz bardziej wyraźne. Wyższy wskaźnik śmiertelności wiąże się szczególnie z uzależnieniem 
od używek, zwłaszcza paleniem papierosów. Ekonomiści stawiają hipotezę, że różnice behawioralne 
były prawdopodobnie spowodowane nawykami nabytymi w młodszym wieku z powodu zwiększo-
nego stresu i niepewności związanej z pracą. Istnieją również badania na temat wzrostu awersji do 
ryzyka u osób dorastających w czasie pandemii, skutkującego długotrwałymi konsekwencjami dla 
wzorców oszczędzania czy zasad życia społecznego (np. dystansu w relacjach społecznych)18. We-
dług badania Eurofound w kwietniu 2020 roku, znaczący odsetek respondentów zgłaszał negatywne 
odczucia w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie (samotność, napięcie)19. Warto dodać, że 
respondenci o niskim poziomie pewności 19 stałego zatrudnienia są także narażeni na depresję, co 
sugeruje, że poczucie niepokoju związane z pracą ma podobny związek z dobrostanem psychicz-
nym jak bezrobocie. Badania przeprowadzone w czasie pierwszego lockdownu przez francuskie 
instytucje publiczne wykazały, że o 50% zwiększyła się liczba studentów doświadczających proble-
mów psychicznych. Najnowsze dane donoszą, że sytuacja ta ulega pogorszeniu20. W szczególnie 
złym położeniu są osoby, które rozpoczęły naukę w bieżącym roku akademickim i nie dostały szansy 
na normalne „zadomowienie się” w realiach uniwersyteckich. Odizolowana, pozbawiona kontaktu  
z rówieśnikami, znajdująca się w coraz gorszej kondycji psychicznej i materialnej młodzież bywa już 
nazywana „straconym pokoleniem”, co jedynie pokazuje skalę problemu. 

“Całkowity roczny wzrost kosztów spowodowanych rosnącymi problemami w sferze zdro-
wia psychicznego związanymi z COVID-19 wynosi 0,49% globalnego PKB, co przekłada się 
na kwotę 407 miliardów dolarów. Z tego 185,5 miliardów dolarów to bezpośrednie dodat-
kowe wydatki w sektorze opieki zdrowotnej, 79,6 mld dolarów stanowią koszty ponoszone 
na wzmocnienie programów zabezpieczenia społecznego, zaś dalsze 141,9 mld dolarów to 
koszty pośrednie będące skutkiem niższego zatrudnienia oraz spadku produktywności.21”

17. Hannes Schwandt & Till von Wachter, Unlucky Cohorts: Estimating the Long-Term Effects of Entering the Labor Market in a Recession 
in Large Cross-Sectional Data Sets, „Journal of Labor Economics” 2019, vol 37(S1), s. 161-198.
18. Hannes Schwandt & Till von Wachter, Unlucky Cohorts: Earnings, Income, and Mortality Effects from Entering the Labor Market in a Recession, 2017
19. Eurofound, Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2020.
20. As students despair, France addresses plight of pandemic’s ‘lost generation’, france24.com, https:// www.france24.com/en/france/
20210121-as-students-despair-france-addresses-plight-of-pandemic-slost- generation, [dostęp: 25.05.2021 r.]
21. 21K. Kutwa,., Corona Generation. Growing Up in a Pandemic, Kubisiak, A., Sawulski, J. (cooperation), Polish Economic Institute, War-
szawa 2021.
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FAKTY:

• W związku z pandemią COVID-19 najbardziej poszkodowane są osoby młode, które 
dopiero wchodzące na rynek pracy. 

• Stopa bezrobocia w końcu lutego 2021 r. wyniosła 6,5% i była o 1 p.p wyższaniż przed 
rokiem.

• Trzy rodzaje przeszkód, na które są narażeni ludzie w wieku 18-25 lat to: większe praw-
dopodobieństwo utraty pracy, większe prawdopodobieństwo doznania przez nich 
przeszkód w edukacji lub przerwania szkoleń zawodowych, gorsza koniunktura (mniej-
szy popytem na pracę ze strony pracodawców).

• Aż 30 %. aktywnych zawodowo młodych osób (prawie jedna trzecia ogólnie aktywnych 
zawodowo) w Polsce pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje 
związane z pandemią.

• Przeciętna (skorygowana) luka płacowa według danych GUS w październiku 2018 roku 
pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosiła ok. 20%.

• Więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę z powodu kryzysu wywoła-
nego sytuacją pandemiczną.

• Długoterminowe koszty pandemii dla młodych są szacowane na 44 biliony dolarów.

• Poza zaburzeniem ścieżki edukacyjnej, młode osoby są również bardziej narażone na 
problemy psychiczne.



20

KREDYTY, BRAK MIESZKAŃ, 
ŚMIECIÓWKI: PERSPEKTYWY MŁODYCH 
POLAKÓW NA ZAŁOŻENIE RODZINY

W 1989 roku było w Polsce 1553 żłobków, a w 2005 już tylko 371. 

Niestabilne formy zatrudnienia, 30-letnie kredyty i potrzeba wybudowania kilku milionów nowych 
mieszkań – z taką rzeczywistością gospodarczą musi się dziś mierzyć młode pokolenie.

Udział osób młodych – w wieku 25-34 lata – które mieszkają wspólnie  
z rodzicami wynosi w Polsce 45,1% (przy średniej dla UE na poziomie 28,6%). 

Polska miała tym samym 8. najwyższy pod tym względem wynik w Europie.  
W czołówce plasowały się Chorwacja (62,4%), Grecja (57,5%) i Słowacja (56,4%). 
Najniższe wartości tego parametru odnotowano z kolei w Danii (3,2%), Finlandii 

(5,4%) i Szwecji (6,4%).

Podstawowym problemem rynku mieszkaniowego w Polsce jest zbyt mała liczba mieszkań. Doty-
ka on przede wszystkim ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek pracy, oraz rodzin wielodzietnych. 
Mamy najmniejszą liczbę mieszkań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Unii Europej-
skiej. Według GUS w 2015 r. ich łączna liczba wynosiła 14 119 452, co w przeliczeniu stanowi 
średnio 358 mieszkań na 1000 mieszkańców22. Najlepszy wynik w tej kategorii – 650 mieszkań na 
1000 osób należy do Estonii. Żeby osiągnąć średnią unijną, musielibyśmy zbudować w Polsce jeszcze 
od 4 do 5 mln mieszkań. W ostatnich 8 latach udział mieszkań, które służyłyby potrzebom osób o 
przeciętnych i niskich dochodach, stanowił średnio tylko 2,5% nowych zasobów mieszkaniowych23� 
Jeśli mamy do czynienia z deficytem jakiegoś towaru na rynku, to w konsekwencji staje się on coraz 
droższy. To zjawisko stało się powszechne w Polsce. Wysokie ceny przyczyniają się do mniejszej do-
stępności, zwłaszcza dla osób, które są na początku drogi zawodowej. I jak pokazują dane, zarówno 
ceny kupna mieszkań w Polsce, jak i ceny najmu są oburzająco wysokie.

Osiem krajów europejskich gwarantuje każdemu dziecku miejsce w żłobku lub 
podobnej placówce opiekuńczej bezpośrednio po zakończeniu przez jego rodziców 
urlopu rodzicielskiego. Są to: Dania, Niemcy, Estonia, Malta, Słowenia, Finlandia, 

Szwecja i Norwegia. Według raportu Euridice – Europejskiej Sieci Informacji o Edu-
kacji – najwięcej kosztują rodziców żłobki w Irlandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii 

i Szwajcarii. W tych krajach żłobki są prowadzone głównie prywatnie. Najniższe 
opłaty występują w systemach, gdzie dominują żłobki publiczne: w krajach Europy 
Wschodniej i skandynawskich. Żłobki są tanie, ale umieszczenie w nich dziecka jest 

praktycznie niemożliwe.

22. Housing Europe, The State of the Housing in the EU 2015.
23. Ministerstwo Rozwoju, Stan mieszkalnictwa w Polsce, marzec 2020.
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Istnieją trzy podstawowe metody zaspokajania potrzeb mieszkaniowych: kupno mieszkania, 
wynajem na rynku prywatnym oraz wynajem mieszkania od państwa (tzw. mieszkanie społeczne).  
W Polsce z tych trzech filarów względnie poprawnie działa tylko pierwszy. Polacy cenią sobie miesz-
kania na własność, aż 84% z nich zamieszkuje w mieszkaniach własnościowych. Pozostałe 16% zaj-
muje lokale wynajmowane24. Taka proporcja nie jest specyficznie polska, występuje także w innych 
państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Rynek wynajmu mieszkań od państwa w Polsce właści-
wie nie istnieje, ponieważ państwo w ostatnich 30 latach w ogóle nie zajmowało się tym tema-
tem. W konsekwencji w Polsce prawie połowa młodych ludzi mieszka z rodzicami, co stanowi jeden  
z najwyższych współczynników w UE. Występuje wiele negatywnych konsekwencji wiązania się dłu-
goletnimi kredytami, ale na polskim rynku mieszkaniowym to jedyna rozsądna opcja, bo państwo 
nigdy na poważnie podjęło się tego tematu. Przede wszystkim nie podjęło się budowy mieszkań 
społecznych, czyli tych z obniżonym czynszem na wynajem. To zbyt ważny sektor, żeby zostawiać 
go niewidzialnej ręce rynku.

Mieszkanie dla Młodych – czy program zdał swój egzamin?
Program MdM realizowany od stycznia 2014 do stycznia 2018 roku – był adresowany do młodych 
osób, które chciały kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i w tym celu zaciągały kredyt 
hipoteczny. Ostatnią pulę środków – 380 mln zł – rozdysponowano między beneficjentów programu 
już z początkiem stycznia 2018 roku.

Na czym polegał MdM?

Beneficjenci otrzymywali dopłaty do kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup domu lub mieszka-
nia, które spełniały wymagania programu MdM.

Ile można było dostać?

Nawet do 30 % dopłaty.

Mieszkanie dla Młodych kosztowało budżet państwa 3 mld złotych. Około 70 % z dopłat trafiło 
do singli i par bezdzietnych, przede wszystkim reprezentujących średnio zarabiających, pracujących 
na umowach o pracę – w takiej sytuacji najłatwiej było uzyskać kredyt złotówkowy (kredyty w walu-
tach obcych banki oferowały nieco chętniej). Osoby zarabiające mało zwyczajnie nie miały zdolności 
kredytowej, zaś praca na umowach cywilnoprawnych czy na samozatrudnieniu wiązała się z o wiele 
wyższymi wymaganiami, jeśli chodzi o poziom dochodów. Pieniądze przyznano ponad 110 tys. bene-
ficjentów.

Co po programie MdM?

Politycy zaproponowali Polakom realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. Obiecywano co 
najmniej kilkadziesiąt tysięcy tanich mieszkań z czynszami o 20-30 % niższymi od rynkowych. W pla-
nach było tanie budowanie i wynajmowanie nieruchomości dla beneficjentów, ale z danych z sierpnia 
2019 roku wynika, że w ramach rzeczonego programu Mieszkanie Plus zbudowano zaledwie 
860 mieszkań i podobna liczba nieruchomości jest aktualnie w budowie.

24. Ministerstwo Rozwoju, Stan mieszkalnictwa w Polsce, marzec 2020.
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Oprócz Mieszkania Plus jest jeszcze program Mieszkanie na Start. Uczestnicy tego programu 
mogą uzyskać dopłaty do czynszów płaconych za najem mieszkania. Maksymalna taka dopłata może 
wynieść nieco ponad 500 zł. Aby wziąć udział w programie Mieszkanie na Start, trzeba spełnić 
kryterium dochodowe. Dochód w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie może 
przekroczyć średniej pensji w gospodarce narodowej w okresie, który podlega analizie.

Jeśli w gospodarstwie domowym są dzieci, kryterium dochodowe zwiększane jest o do-
datkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dane pokazują, że na tle państw UE jesteśmy w gronie 3-4 państw o najgorszym dostępie 
do żłobków i przedszkoli.

Polska dysponuje zasobami ok. 100 tys. miejsc w żłobkach, jednak w większości (71%) gmin nie ma 
ani jednego żłobka25. Ten problem pojawia 25 się nawet w dużych miastach, a w gminach wiejskich 
jest niemal powszechny. Jeśli nie ma w rodzinie dziadków, rodzic zmuszony jest zająć się dzieckiem 
do 3. roku życia, ponieważ dopiero w tym wieku może zapisać je do przedszkola. Dane pokazują, że 
znajdujemy się w gronie 3-4 państw o najgorszym dostępie do żłobków i przedszkoli w Unii Euro-
pejskiej. Na koniec 2016 roku instytucje opieki, czyli żłobki, kluby dziecięce i dzienni opieku-
nowie, funkcjonowały w 722 gminach, czyli w 29% wszystkich gmin w Polsce26� 

W praktyce urlop rodzicielski – mimo dość szerokiego zakresu możliwości jego za-
aranżowania – wykorzystywany jest w przytłaczającej większości przez kobiety.  
W 2017 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało ogółem 383,7 tys. osób, w tym 

379,7 tys. kobiet i 4 tys. mężczyzn (1%). Przyczyn takiej sytuacji można dopatrywać 
się w tradycyjnym podziale ról płciowych (obowiązki opiekuńcze przypisane przede 
wszystkim matce, a kariera zawodowa mężczyznom), w rachunku ekonomicznym 
(mężczyźni częściej zarabiają więcej, więc rezygnacja z 40% lub 20% wynagrodze-
nia ojca w większym stopniu zmniejsza łączny przychód gospodarstwa domowego), 
ale wiąże się niekiedy także z samotnym macierzyństwem.  W konsekwencji kobieta 

wypada z rynku pracy łącznie na okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, 
a często także później bezpłatnego urlopu wychowawczego. Nie pozostaje to bez 

wpływu na sytuację kobiet na rynku pracy. Powoduje to zatrzymanie, w najlepszym 
wypadku spowolnienie rozwoju ich kariery zawodowej, w praktyce oznacza to często 

także ograniczenie dostępu do awansów i podwyżek – szczególnie, kiedy później 
obowiązki wychowawcze w nierównym stopniu podzielone są między rodziców. 

Obecny stan prawny dla pracodawcy łączy się  z ryzykiem, że przyjmując kobietę  
w wieku reprodukcyjnym musi liczyć się z komplikacjami związanymi z czasową 

(dość długą) utratą pracownicy i szukania zastępstwa. W praktyce może to być ba-
riera w zatrudnianiu kobiet w porównaniu do mężczyzn w podobnym wieku  

i z podobnym doświadczeniem, mimo że w świetle prawa taka motywacja w proce-
sie rekrutacji stanowi jednoznacznie przejaw dyskryminacji.

25. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – raport, wrzesień 2018 r.
26. Bartosz Kocejko, 24,5 tys nowych miejsc w żłobkach. Polska raczkuje w stronę cywilizacji, oko.press,https://oko.press/245-tys-no-
wych-miejsc-zlobkach-polska-raczkuje-strone-cywilizacji/, [dostęp: 25.05.2021 r.]
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Mała liczba żłobków to m.in. efekt zapaści, 26 jaka w tej dziedzinie miała miejsce w latach 90.  
i na początku XXI wieku. W 1989 roku było w Polsce 1553 żłobków, a w 2005 już tylko 371. W latach 
1990-2003 liczba przedszkoli zmniejszyła się o 33%, a żłobków o 72%27. Drastycznie spadła 
także liczba zajęć pozaszkolnych. Systematycznie likwidowano świetlice, biblioteki, kluby młodzieżo-
we, pracownie techniczne i artystyczne. Aktualnie opieką żłobków (w tym prywatnych), opiekunów 
dziennych i klubów dziecięcych objęte jest ok. 11% dzieci do trzeciego roku życia28. Luksemburg za-
pewnia opiekę żłobkową 60% dzieci. W krajach nordyckich (Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja), Be-
neleksu (Belgia, Luksemburg, Holandia) oraz we Francji, równo, a nawet powyżej 50%. W Hiszpanii, 
Portugalii, Francji, Słowenii, UK, Szwajcarii, Niemczech, Austrii ok. 40%29. Minimalny procent objęcia 
najmłodszych dzieci opieką ustanowiony w Barcelonie w 2012 roku przez Komisję Europejską wyno-
si 33%. Po 8 latach Polsce udało się go podnieść z poziomu 3% do niecałych 12%, a jednak wciąż 
jesteśmy daleko od celu. Analogiczna sytuacja ma miejsce z przedszkolami. „Cel Barceloński” zakła-
da, że 90% dzieci do lat pięciu uczęszczać będzie do przedszkola. W Polsce jest to na ten moment 
60% dzieci. Młodzi ludzie nie decydują się na zakładanie rodzin i posiadanie dzieci m.in. dlatego, 
że wiąże się to z perspektywą rezygnacji z pracy jednego z nich (najczęściej matki) albo z wysokimi 
wydatkami na opiekę prywatną. Wieloletnie niedofinansowanie i cięcia wydatków publicznych, które 
zredukowały dostęp do żłobków, przedszkoli i innych instytucji opiekuńczych, bezpośrednio uderza-
ją w kobiety. W praktyce np. starsze kobiety muszą pracować na rzecz swoich dorosłych dzieci, spra-
wując opiekę nad własnymi wnukami. Niedostateczny rozwój publicznych instytucji opiekuńczych, 
na przykład dla dzieci i osób starszych, w rzeczywistości oznacza przywiązanie kobiet do pracy  
w gospodarstwach domowych.

WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW W POLSKIM KRAJOBRAZIE OPIEKI NAD 
MAŁYMI DZIEĆMI NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE SĄ:

• zbyt mała liczba miejsc w żłobkach publicznych, co przekłada się na zbyt duże grupy dzieci 
w istniejących już żłobkach;

• brak realnej alternatywy dla niań;

• wysoka cena prywatnych żłobków;

• brak równych urlopów rodzicielskich dla obojga rodziców.

REKOMENDACJE:

1. Zrealizowanie postanowień z Barcelony w ciągu kolejnych trzech lat, z założeniem, że jest 
to niezbędne minimum, a liczba dzieci objętych opieką będzie stale rosnąć. Miejsca muszą 
powst wać przy żłobkach lub zespołach żłobków publicznych, a nie prywatnych.

2.  Zwiększenie wydatków na opiekę szkolną i przedszkolną do 1% PKB w ciągu 3 lat i stałe 
zwiększanie wydatków do poziomu zgodnego z zaleceniami European Commision Network 
on Chilcare. Kraje UE powinny były osiągnąć ten poziom do 2006 r. Aktualnie Polska przezna-
cza około 0,2% PKB na opiekę nad dziećmi do lat trzech i ok. 0,6% PKB w wieku żłobkowym  
i przedszkolnym.30 Średnia europejska to 0,8% rocznego budżetu. Niektóre kraje wykraczają 

27. B.Kłos, J.Szymczak, Polityka państwa wobec rodziny, w: Informacja BSiE nr 1251.
28. Odsetek dzieci objętych opieką wynosi 19% w sprawozdaniach Rady ministrów. Rozbieżność wynika prawdopodobnie z uwzględ-
nia w nich instytucji niani. Nie jest ona wymieniana w opracowaniach, przygotowanych m.in. przez OECD czy Komisję UE. Główny 
Urząd Statystyczny, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 r., Warszawa 2020.
29. OECD, Enrolment in childcare and pre-school, http://www.oecd.org/els/soc/ PF3_2_Enrolment_childcare_preschool.pdf, [dostęp: 25.05.2021 r.]
30. OECD, Public spending on childcare and early education, http://www.oecd.org/els/soc/PF3_1_Public_spending_on_childcare_and_
early_education.pdf, [dostęp: 25.05.2021 r.]
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znacznie ponad średnią, np. Islandia (1,8% PKB), Szwecja (1,6% PKB). Finlandia, Francja, Dania 
i Norwegia wydają na ten cel ponad 1% PKB. Bułgaria około 1% PKB. Już w 2006 roku UNICEF 
i Komisja Europejska wydały zalecenie, mówiące że „publiczne wydatki na wczesną edukację  
i opiekę nad dziećmi w wieku 0–6 lat powinny wynosić przynajmniej 1% PKB”. Zgodnie z zale-
ceniami obu instytucji zwiększeniu ulec powinny także płace pracownic instytucji opiekuńczych.

3.  Najwięcej uwagi i nakładów finansowych wymagają instytucje opiekuńcze dla dzieci do lat 
trzech. Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje resortowe oraz rządowe programy 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz finansowo wspiera te pro-
gramy. Takim programem jest obecnie „Program Maluch+”. Wnosimy o zwiększenie budżetu 
przeznaczonego na ten program, w celu zwielokrotnienia liczby miejsc i utworzenia nowych 
żłobków publicznych. Ponadto zgodnie z art. 63. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat trzech: [...] gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania,  
a także gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
własnych, z zakresu organizacji opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej 
opieki dziećmi w wieku do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów 
realizacji zadania.

4.  Należy obniżyć opłaty za korzystanie z usług żłobków publicznych dla gospodarstw domo-
wych o dochodach nie przekraczających średniej krajowej.

5.  Aby zmniejszyć różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie szans w dostępie do 
pracy, a także aby wpłynąć na zmniejszenie się różnicy obciążeń obowiązkami opiekuńczymi 
między matkami i ojcami postuluje się o jak najszybszą transpozycję Dyrektywy 2019/1158  
o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów31 jesz-
cze przed upłynięciem trzyletniego okresu. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada, że ojco-
wie będą musieli wykorzystać przynajmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. Projekt prze-
widuje przy tym, że jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie – nie będzie mógł być przeniesiony 
na drugiego rodzica. W efekcie kobiety będą obarczone mniejszą ilością niepłatnej pracy,  
a ich pozycja wobec pracodawców stanie się silniejsza.

6. Przeprowadzenie badania, które odpowie na pytania „jak?” i „gdzie?” – chcieliby miesz-
kać młodzi ludzie. Badanie określiło by między innymi, co rzeczywiście oddziałuje na ich de-
cyzję związaną z mieszkaniem. Należy ustalić, jaki wpływ na podejmowany wybór mają czynniki 
takie jak: sytuacja ekonomiczna, planowanie rodziny, dalsza nauka, kariera zawodowa. 

31. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów: Rada przyjmuje nowe przepisy, consilium.europa.eu 
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-co-
uncil-adopts-new-rules/, [dostęp: 25.05.2021 r.]
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RODZICIELSTWO I NIEWIDZIALNA PRACA KOBIET 

Martwi mnie także to, że niektóre feministki przykładają rękę do kapitalistycznej dewaluacji 
reprodukcji. Wystarczy zauważyć, jaki strach wywołuje w nich przyznanie, że kobiety mogą 
spełnić szczególną rolę w zadaniu reorganizacji pracy reprodukcyjnej, i z jaką gotowością 
stwierdzają, że czynności reprodukcyjne to zawsze tylko jedna z odmian pańszczyzny. To 
moim zdaniem duży błąd. Praca reprodukcyjna jako materialna podstawa naszego życia  
i pierwsza z płaszczyzn, na której praktykować możemy naszą zdolność samorządności, 

okazuje się być raczej „strefą zero” (ground zero) rewolucji32. 

Praca reprodukcyjna to praca, której skutkiem jest biologiczna reprodukcja pokoleń, ochro-
na zdrowia i życia ludzi, ale też działania związana ze społecznym i kulturowym funkcjonowaniem  
i rozwojem jednostek oraz społeczeństwa. Jest to praca niezbędna do przetrwania danej społecz-
ności, ale ma też wymiar ekonomiczny – dzięki niej pracodawcy mają zdolnych (w sensie fizycznym 
i intelektualnym) do pracy pracowników i mogą pomnażać zyski właścicieli, co z kolei wpływa na 
miernik PKB. Ta praca może być wykonywana przez instytucje publiczne (żłobki, przychodnie, szko-
ły, stołówki), ale w globalnej i historycznej praktyce prowadzona była przede wszystkim w obrębie 
gospodarstwa domowego (tzn. rodziny). Prace reprodukcyjne to wszelkie prace wykonywane na 
rzecz odradzania się pokoleń oraz podtrzymania zdrowia i życia ludzi (przygotowywanie posiłków, 
sprzątanie, pranie, opieka nad dziećmi i osobami wymagającymi opieki, pomoc dzieciom w nauce, 
zabiegi zdrowotne nie wymagające profesjonalnego przeszkolenia, troska o odzież, naprawy sprzę-
tu domowego, remonty itd.). Rodzina jest komórką wzajemnego wsparcia, troski i budowania więzi, 
a wsparcie to okazuje się m.in. za sprawą realizowanej w domu pracy reprodukcyjnej. 

Domowe, reprodukcyjne, opiekuńcze, nieodpłatne, niezbędne dla rozwoju gospodarki  
i trwania oraz odtwarzania się społeczeństw.

Kojarzymy je często z funkcjami opiekuńczymi, ale mają one szerszy charakter. Analiza pracy 
domowej jako kluczowego elementu produkcji siły roboczej, dokonana przez Mariarosę Dalla Coste 
czy postawienie przez Selmę James gospodyni domowej na równi z innymi „nieopłacanymi tego 
świata” były kluczowymi momentami dla rozwoju nurtu feminizmu socjalnego33� 

Zarówno instytucjonalna, jak i domowa praca reprodukcyjna jest wykonywana przede wszyst-
kim przez kobiety. Często o kobiecie, która opiekuje się dzieckiem, mówi się, że „siedzi w domu”. 
Już samo to sformułowanie obniża wartość jej pracy. Kobiety w Polsce pracują na ogół na dwóch 
etatach: w domu i w pracy, ponieważ to na nie przypada orientacyjnie 2/3 czasu i szacowanej ryn-
kowej wyceny tzw. domowych obowiązków. Wartość nierynkowej pracy domowej (reprodukcyjnej) 
jest porównywalna z 30% polskiego PKB34. Nie jest jednak wliczana do tego wskaźnika makroeko-
nomicznego, w odróżnieniu od tzw. rynkowej pracy domowej np. produkcji rolnej na własny użytek, 
płatnej pomocy domowej oraz rynkowej wartości czynszu, którego mieszkający we własnym miesz-
kaniu czy domu nie muszą płacić, ale potencjalnie mogliby to robić, gdyby np. wynajęli swoje lokum,  
a sami wynajmowali inny dom czy mieszkanie. Ważnym aspektem jest konieczność dowartościo-
wania pracy reprodukcyjnej. Mimo coraz większej świadomości trudu, jaki wiąże się z nieodpłatną 
(i niewidzialną!) pracą domową, wciąż borykamy się ze stygmatyzacją osób, które jako priorytet 

32. S. Federici, Ponowne zaczarowanie świata: Technologia, ciało i budowanie dóbr wspólnych, „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr 3(33), s. 17–28.
33. Dalla Costa, James,. 1975, s. 31
34. Ilona Błaszczak-Przybycińska, Marta Marszałek, Rachunek produkcji domowej w systemie statystyki społecznej, https://kongres.
stat.gov.pl/images/prezentacja/12/s30-2._baszczak-przybyciskamarszaek.pptx, [dostęp: 25.05.2021 r.]
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wybierają życie rodzinne. To zjawisko zostało spotęgowane wraz z wprowadzeniem w 2016 roku 
świadczenia 500+ i spadkiem aktywności zawodowej kobiet. Pomysłem stojącym za świadczeniami 
wypłacanymi w gotówce jest pozwolenie rodzicom na dokonanie wyboru, czy dodatkowe fundusze 
chcą przeznaczyć na opiekę instytucjonalną, czy pozostać w domu i poświęcić się wychowywaniu 
potomstwa. Każda matka ma prawo zdecydować, czy chce samodzielnie opiekować się dziećmi. Nie 
oznacza to, że jest „leniwą kurą domową”. Każdy, kto przepracował w domu choć jeden dzień, 
wie, że to praca równie trudna jak praca zawodowa. Zakładanie, że wszystkie kobiety muszą być 
aktywne zawodowo jest równie dyskryminujące jak zakładanie, że ich praca zawodowa jest mniej 
warta od pracy mężczyzn. Walcząc o równouprawnienie na rynku pracy, powinniśmy pomyśleć  
o tym, czy kiedy chcemy wybawić kobiety od braku możliwości podmiotowego podjęcia decyzji, nie 
traktujemy przedmiotowo tych, które podejmują inne decyzje. 

Związki zawodowe w walce o prawa pracownicze powinny brać to pod uwagę, ponieważ podwój-
ne obciążenie wpływa na pozycję zawodową kobiet. Kryzys związany z epidemią pokazał podstawo-
we znaczenie pracy reprodukcyjnej. Wymusiło to na państwach traktowanie jej z godnością.

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się młode matki zatrudnione na umowach śmieciowych. Skład-
ki osób zatrudnionych na umowę o pracę są odprowadzane na ubezpieczenie chorobowe. W przy-
padku umów zlecenie zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko tym, którzy wcześniej odprowadzali 
składki w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (po uprzednim zaznaczeniu 
tego w oświadczeniu na cele podatkowe i składkowe, składanym do zleceniodawcy). Wśród mło-
dych kobiet świadomość istnienia tej regulacji jest niewielka. Jeśli dana osoba nie zgłosiła się 
do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego prawdopodobnie przysługuje jej tzw. kosiniakowe, 
czyli rodzaj socjalnego zasiłku macierzyńskiego w kwocie 1000 złotych przez okres 12 miesięcy od 
urodzenia dziecka. Zwłaszcza zdobycie miejsca w przedszkolu albo żłobku jest dla nich bardzo 
trudne, ponieważ osoby na takich umowach otrzymują mniej punktów w trakcie rekrutacji. W rezul-
tacie, kobiety są zmuszone wrócić do pracy bardzo szybko po porodzie, bo nie przysługuje im urlop 
macierzyński i jednocześnie nie mogą liczyć na instytucjonalną opiekę nad dziećmi. Bezterminowe 
UoP to jedyne umowy realnie dające ochronę pracowniczą, np. ochrona przed zwolnieniem w trak-
cie ciąży i tychże urlopów, ochrona przed przeciążeniem pracą w czasie ciąży i karmienia (zakazane 
nadgodziny, pora nocna, praca w warunkach szkodliwych), gwarancja powrotu do pracy po urlopie, 
gwarancja zasiłków, gwarancję 14 dni płatnych urlopów, dodatkowe dni wolne na opiekę. System 
świadczeń i troska o pary, które decydują się na dziecko są kluczowe. Powiększenie rodziny 
naturalnie powoduje, że rodzice w jakimś wymiarze zmuszeni są do ograniczenia swojej aktywności 
zawodowej. Dlatego należy wspierać młodych rodziców w godzeniu pracy z rodzicielskimi obowiąz-
kami.

JAK TAKĄ PRACĘ DOCENIĆ?

Wyraźny jest brak dogłębnego spojrzenia na sytuację kobiet, które w różnym wymiarze podej-
mują aktywność zawodową (część decyduje się poświęcić pracy domowej, część poświęca się pracy 
zawodowej, a część łączy aktywność zawodową z posiadaniem dzieci). Skutkiem takiej sytuacji jest 
brak zabezpieczenia emerytalnego niektórych z nich. Aktualny system dyskryminuje kobiety decy-
dujące się na liczne potomstwo oraz rezygnujące z pracy zawodowej na rzecz opieki nad nim.

System emerytalny, który został zaprojektowany w celu jak najbardziej efektywnego podziału 
zasobów, nie bierze pod uwagę reprodukcji ani prac, które wynikają z pobudek innych niż zysk eko-
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nomiczny – takich jak opieka nad osobami starszymi.

Podstawą polityki wspierającej kobiety decydujące się na poświęcenie się pracy opiekuń-
czej powinien stać się mechanizm wliczania do stażu emerytalnego czasu poświęconego na 
obowiązki domowe. Pozostaje to nie bez znaczenia dla kobiet, które rezygnują z pracy zawodowej 
na pewien tylko czas, ale także jest kluczowe dla tych, które w warunkach starzejącego się społe-
czeństwa gotowe są poświęcić się opiece nad osobami starszymi.

JAK WSPIERAĆ RODZICÓW?

Mechanizmy wspierania kobiet wychowujących dzieci i chcących pozostać na rynku pracy można 
rozdzielić na dwa główne typy. Pierwszy model zakłada rozwiązania wspierające aktywność zawo-
dową zarówno ojca, jak i matki. Chodzi przede wszystkim o rozbudowaną opiekę instytucjonalną dla 
dzieci w postaci przedszkoli oraz żłobków. Drugi model opiera się na bezpośrednich świadczeniach 
od państwa, którymi rozporządzają sami rodzice. Obu modelom powinna towarzyszyć edukacja 
szkolna i codzienna walka ze stereotypowym postrzeganiem kobiet i mężczyzn w społeczeństwie35�

Według wielu badań głównym czynnikiem sprzyjającym łączeniu życia zawodowego i rodzinnego 
jest równy podział obowiązków między obojgiem rodziców. Z raportu „Sprzątanie w Polsce – czy 
dzielimy się obowiązkami?” serwisu Fixly wynika, że aż 67% kobiet uważa, że sprzątanie domu czy 
mieszkania spoczywa na ich barkach. Co ciekawe 70% mężczyzn uważa, że współdzieli obowiązek 
sprzątania ze swoją partnerką. Mowa jednak o poziomie deklaratywnym. Problem pojawia się, gdy 
pytamy o to jak podział obowiązków wygląda w praktyce. Jedynym typowo męskim zajęciem jest 
wynoszenie śmieci, za które odpowiedzialnych jest 83% mężczyzn. Okazuje się, że w Polsce wciąż 
zdecydowaną większość obowiązków związanych z utrzymaniem porządku wykonują kobiety. 75% 
respondentów wskazuje, że kobiety zajmują się dbaniem o czystość w kuchni, a 71% sprząta również 
w łazience36. Ojcowie muszą zrozumieć, że jeśli chcą mieć rodzinę, to wypełnianie przez nich prac 
domowych nie jest dobrym gestem, ale koniecznością. Nikt nie jest w stanie bez trudności godzić 
wymagającej aktywności zawodowej z rolą perfekcyjnej pani domu. Zdanie sobie z tego sprawy bę-
dzie realnym krokiem ku podziałowi obowiązków.

Oczywistym jest, że większej równości na rynku pracy nie osiągniemy bez większego zaangażo-
wania mężczyzn w prace domowe oraz opiekę nad potomstwem. Żeby do tego doszło, potrzebne 
są jednak mądre rozwiązania, które nie będą utrudniały mężczyznom opieki nad własnymi dziećmi. 
Niezbędny jest system, który będzie mężczyzn skłaniał do partycypacji w domowo-opiekuńczych 
obowiązkach i egzekwował ich prawa jako ojców. Jednym z rozwiązań problemu nierównego trakto-
wania kobiet jest wprowadzenie mądrzejszego systemu urlopów rodzicielskich, a konkretnie odpo-
wiedniego długiego i nieprzechodniego urlopu ojcowskiego (piszemy o tym na stronie 20).

FAKTY:

1� W Polsce mamy najmniejszą liczbę mieszkań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w UE.

2� Udział osób młodych – w wieku 25-34 lata – które mieszkają wspólnie z rodzicami wynosi  
w Polsce 45,1%.

35. K. Olejak, Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Trzy modele wsparcia pracy kobiet, magazynkontakt.pl,https://magazynkon-
takt.pl/nie-ma-jednego-uniwersalnego-rozwiazania-trzy-modelewsparcia-pracy-kobiet/, [dostęp: 25.05.2021 r.]
36� Sprzątanie w Polsce – Kto sprząta w Polsce?, Fixly, 2019
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3� Na koniec 2016 roku instytucje opieki, czyli żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie, funk-
cjonowały w 722 gminach, czyli w 29 proc. wszystkich gmin w Polsce.

4� Mała liczba żłobków to m.in. efekt zapaści, jaka w tej dziedzinie miała miejsce w latach 90. i na 
początku XXI wieku. W 1989 roku było w Polsce 1553 żłobków, a w 2005 już tylko 371.

5� Kobiety w Polsce pracują na ogół na dwóch etatach: w domu i w pracy. Wartość tzw. nieryn-
kowej pracy domowej (reprodukcyjnej) jest porównywalna z 30% polskiego PKB.

6� W przypadku umów zlecenie zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko tym, którzy wcześniej od-
prowadzali składki w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wśród młodych 
kobiet świadomość istnienia tej regulacji jest niewielka.

REKOMENDACJE:

• Podstawą polityki wspierającej kobiety decydujące się na poświęcenie pracy opiekuńczej po-
winien stać się mechanizm wliczania do stażu emerytalnego czasu poświęconego na obo-
wiązki domowe.

• Większej równości na rynku pracy nie osiągniemy bez większego zaangażowania mężczyzn  
w prace domowe oraz opiekę nad potomstwem. Należy wprowadzić bardziej rozsądny sys-
tem urlopów rodzicielskich, a konkretnie odpowiednio długi i nieprzechodni urlop ojcowski.
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STAŻE I PRAKTYKI
Proces związany z zatrudnieniem i wchodzeniem na rynek pracy to kwestia priorytetowa, jeśli 

sytuacja młodych ludzi miałaby się poprawić.i. Jasne określenie statusu i praw stażysty może po-
zytywnie przyczynić się do właściwego (czyli nie opartego na wyzysku) przejścia od edukacji do 
pełnego zatrudnienia. Staże muszą stanowić formę nauki w rzeczywistej sytuacji zawodowej – być 
przeciwieństwem przysłowiowego „parzenia kawy”. Mogą stanowić część programu edukacyjnego 
w szkole zawodowej lub na studiach, ale nie jest to konieczne. Podstawowym celem podjęcia sta-
żu powinno być nabywanie kompetencji poprzez wykonywanie realnych zadań zawodowych, przy 
jednoczesnym otrzymywaniu rekompensaty finansowej i dostępie do ubezpieczeń społecznych na 
równi z innymi pracownikami.

NIEJASNY STATUS STAŻYSTY

Nie istnieje jedna, międzynarodowa definicja stażu. Nawet Komisja Europejska używa terminu 
staż/praktyki (internship/traineeship) do opisania tego samego zjawiska37� 

CZYM JEST STOSUNEK PRACY? Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku 
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 

na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem.

Z reguły staże obejmują ograniczony okres zdobywania doświadczenia zawodowego, który nie 
jest częścią zwykłego stosunku pracy. Według „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy” staż to „nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą” (Art. 2. 
prom. zatr.)38. [Więcej na temat różnych form zatrudnienia na stronie 35 ]

Dlaczego bezpłatne staże negatywnie wpływają na kobiety? 
Na niepewność zatrudnienia oraz gorsze warunki pracy bardziej narażone są osoby 
o słabej pozycji na rynku pracy: kobiety, pracownicy gorzej wykształceni, wykonujący 
mniej złożone prace. Możliwość zdobycia doświadczenia nie powinna odbywać się 

kosztem godnego wynagrodzenia. Z badań wynika, że kobiety są bardziej narażone 
na bezpłatne oferty stażowe. Może to wynikać z faktu, że w dziedzinach zdomino-
wanych przez kobiety, takich jak edukacja, nauki społeczne, nauki o zdrowiu, sztuka 

37. International Labour Office, Interns and outcomes: Just how effective are internships as a bridge to stable employment?, Geneva 
2018. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/ wcms_637362.pdf [dostęp: 15.05.2021 r.]
38. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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i nauki humanistyczne, bezpłatne staże są oferowane najczęściej. Według badań 
Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Brinhamton szanse kobiet otrzymujących 
wynagrodzenie za staż są o 34% niższe niż w przypadku mężczyzn. Zespół 
badaczy pod kierownictwem Johna Zilvinskisa, starał się ustalić, czy kobiety mają 

mniejsze szanse na udział w płatnych lub bezpłatnych stażach w porównaniu  
z rówieśnikami. Zostali poproszeni o zbadanie tej kwestii, wziąwszy pod uwagę fakt, 
że płatne staże mogą stanowić wstęp do lepiej płatnej pracy w przyszłości. Badacze 
zbadali związek między tożsamością studenta, kierunkiem studiów a otrzymywa-
nym wynagrodzeniem za staż. Spośród 2410 studentów: 58% mężczyzn otrzymy-

wało wynagrodzenie podczas praktyk, wśród kobiet procent ten wynosił jedyne 35%. 
Staże w tradycyjnie męskich dziedzinach często są lepiej płatne (informatyka, bran-
ża technologiczna). Widoczna hierarchia między różnymi programami stażowymi 

uniemożliwia równe traktowanie wszystkich stażystów.

MOŻNA WYRÓŻNIĆ TRZY RÓŻNE RODZAJE STAŻY (ZA MIĘDZYNARODOWĄ OR-
GANIZACJĄ PRACY):

a) praktyki związane z tokiem studiów/kształceniem zawodowym;

b) doświadczenie zawodowe zdobywane w ramach programu aktywizującego na rynku pracy

(w Polsce tzw. staże z urzędu pracy);

c) staże na wolnym rynku pracy – czyli doświadczenie zawodowe zdobywane w firmach lub

organizacjach na dowolnych zasadach, które nie spełniają żadnego z poprzednich kryteriów.

Staże należące do kategorii a) lub b) mają większe szanse przynieść korzyści osobom bezrobot-
nym niż staże na wolnym rynku pracy. W przypadku tych ostatnich (staże typu c) prawo nie podaje 
jasnych definicji, a nadużycia ze strony pracodawców są dużo bardziej prawdopodobne. Granice 
między tymi kategoriami mogą ulec zatarciu – można odbyć staż w trakcie studiów, mimo że nie 
stanowi on formalnej części programu kształcenia.

Brak ogólnie przyjętej definicji „stażu” w pewnym stopniu utrudnia przegląd badań, mających na 
celu ocenę ich wpływu na rynek pracy. W następnej części przedstawiamy przegląd statystyk i usta-
leń, które są reprezentatywne dla oceny programów stażowych, ale w żadnym wypadku nie można 
uznać ich za wyczerpujące. Dopóki status „stażysty” nie zostanie jednoznacznie ustalony, badanie 
tego zjawiska będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

PRACA ZA DARMO LUB PONIŻEJ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ

Rozwój światowej gospodarki opiera się częściowo na bezpłatnej pracy, wykonywanej przez oso-
by fizyczne w ramach kształcenia zawodowego lub zdobywania doświadczenia. W wielu krajach 
studenci muszą wykonywać setki godzin nieodpłatnej pracy w ramach stażu/praktyk zawodowych, 
często jest to warunek konieczny ukończenia szkoły zawodowej, policealnej lub wyższej. Praca wy-
konywana przez studentów podczas programów stażowych może podlegać logice konkurencyjnej  
i wymaganiom podobnym do tych, które występują w przypadku pracy najemnej.
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Możliwość zatrudnienia osób w dowolnym wieku w ramach „stażu” (często traktowanego jako 
substytut okresu próbnego) ogranicza w dużym stopniu możliwość zatrudniania pracowników peł-
noetatowych. Zwrot w stronę pracy nietypowej (praca w niepełnym wymiarze godzin, niezobowią-
zująca, elastyczna umowa) lub bezpłatnej wiąże się dla pracodawców z niższymi kosztami. Stażyści 
nie są chronieni przez zabezpieczenia prawne przewidziane w Kodeksie Pracy, który ma zastosowa-
nie tylko do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Nieopłacani stażyści stanowią część nowej kategorii pracowników, którzy przez swój niestabilny 
status społeczny są szczególnie podatni na praktyki wyzysku. Często jest to tzw. pozorna koniecz-
ność, pracownicy chcą na przykład udowodnić swoją wartość na rynku pracy.

Niepewność zatrudnienia może nieść ze sobą indywidualne i społeczne konsekwencje. Badania 
dowiodły, że praca na czas określony zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych i depresji39. System  
i pracodawcy wykorzystują słabości pracowników takie jak: młody wiek, płeć czy brak doświadczenia 
zawodowego, a problem ten dotyczy także zawodów o dużym prestiżu społecznym40�

Prekaryzacja – stan charakteryzujący się brakiem stabilizacji życiowej i wzrostem 
niepewności finansowej związanej z pracą tymczasową, na stażu lub poniżej kwa-

lifikacji.

Prekaryzacja (którą oprócz ciągnących się wiele miesięcy staży czy praktyk napędza również 
rosnąca skala stosowania niestandardowych form zatrudnienia, takich jak umowy cywilnoprawne, 
samozatrudnienie, a nawet umowy o pracę na czas określony) może mieć znaczny wpływ na po-
ziom aktywności młodych ludzi w życiu społeczno-politycznym. Co więcej, darmowe staże i praktyki 
stanowią formę wykluczenia ekonomicznego – tylko dobra sytuacja finansowa pozwala młodemu 
człowiekowi na ich podejmowanie. W Polsce młodzi ludzie są zainteresowani odbyciem stażu, ale 
wielu z nich rezygnuje ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie.

Polscy przedsiębiorcy często szukają pracowników z konkretnymi umiejętnościami. Tytuły ogło-
szeń brzmią na przykład: „praktyki w dziale digital", „poszukujemy stażystycopywritera” – w opisie 
ogłoszenia można przeczytać, że stażysta będzie odpowiedzialny za support (wsparcie) np. działu 
marketingu, jednocześnie stawiane są mu wymagania w postaci CV, portfolio i czasochłonnego za-
dania rekrutacyjnego – wymagane jest zatem doświadczenie. Bardzo często wymagania stawiane 
przez firmy dalece przekraczają kompetencje „praktykanta”, wymaga się znajomości specjalistycz-
nych narzędzi, języków obcych, ukończonych studiów. Niewiele ma to wspólnego z założeniami 
praktyk, czyli „przyuczeniem niewykwalifikowanej osoby, która nie może znaleźć pracy”. Dzieje się 
tak dlatego, że w rzeczywistości jest to praca na okres próbny – regulowana mniej zobowiązującą 
dla podmiotu zatrudniającego umową. Prawo i brak reakcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy 
przyczyniają się do takiego stanu rzeczy. Warto zaznaczyć, że w niektórych branżach młodzi ludzie 
mogą wykazać się większymi umiejętnościami niż starsze pokolenia. W 2019 r. w Unii Europejskiej 
(UE) czterech na pięciu młodych ludzi (80%) w wieku od 16 do 24 lat miało podstawowe lub wyższe 

39. A. Quesnel-Vallee, S. DeHaney, A. Ciampi, Temporary work and depressive symptoms: A propensity score analysis, „Social Science 
and Medicine” 2010, vol. 70, no. 12.
40. Por. K.Kocemba, Prekaryzacja młodych prawników w Polsce, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2018, vol. 7 (1), 243–262. http://
repozytorium.uni.wroc.pl/Content/ 92835/03_03_K_Kocemba_Prekaryzacja_mlodych_prawnikow_w_Polsce.pdf [dostęp: 5.05.2021 r.]
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umiejętności cyfrowe. Było to o 24 punkty procentowe (pp) wyższe niż odsetek osób w wieku od 16 
do 74 lat (56%)41�

Według raportu badawczego „Student w pracy” (2020) ponad 80% studentów i absolwentów jest 
zainteresowana odbyciem stażu na terenie Polski.Ci, którzy nie zdecydowali się na staż, tłumaczą to 
przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (prawie 41 %). Studenci częściej pracują poza 
specjalnością, jakiej poświęcili co najmniej trzy lata nauki na uczelni wyższej. Ponad 80% ankietowa-
nych pracowało dotychczas w miejscu niezwiązanym ze swoim wykształceniem. Dla respondentów 
najważniejsze aspekty stażu to poziom wynagrodzenia (35%), elastyczne godziny pracy (35%) oraz 
szansa na zatrudnienie po ukończeniu stażu (33%)42�

JAKOŚĆ PROGRAMÓW STAŻOWYCH I ICH WPŁYW NA DALSZĄ 
ŚCIEŻKĘ ZAWODOWĄ

W określonych warunkach staże mogą przyczynić się do lepszego startu na rynku pracy dla osób, 
które się na nie zdecydują43. Nie wszystkie staże poprawiają późniejsze perspektywy zatrudnienia 
młodych ludzi, a ich wpływ na sytuację zawodową w krótkiej perspektywie czasu wydaje się być 
umiarkowany. 

Istnieją dowody na to, że staże, za które zapłacono, szybciej przynoszą wymierne korzyści. Jeśli 
chodzi o specyfikę programów stażowych, badania wskazują, że bardziej ustrukturyzowane i sfor-

41. Eurostat, Do young people in the EU have digital skills? https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-
-20200715-1[dostęp 16.05.2021 r.]
42. Raport badawczy „Student w pracy”: https://www.programkariera.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport- Student-w-Pracy-
-2019-wyniki-.pdf [dostęp: 13.05.2021 r.]
43. International Labour Organization, Interns and outcomes: Just how effective are internships as a bridge to stable employment?, 
dz. cyt.
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malizowane staże są korzystniejsze dla przyszłego pracownika. Cechy te obejmują, oprócz wypłaty 
stypendium, obecność mentora, dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, podobne warunki pracy do 
etatowych pracowników oraz taki czas trwania stażu, który umożliwi zdobycie istotnych kompeten-
cji związanych z pracą. Niektóre cechy, takie jak certyfikacja stażu i odbycie go dużej firmie, oprócz 
poprawy krótkoterminowej szansy na zatrudnienie, mają również pozytywny wpływ na średniookre-
sowe perspektywy zatrudnienia uczestników. Przeprowadzono także badanie porównawcze, po-
święcone analizie wpływu doświadczenia zawodowego na wyniki zawodowe po studiach w sześciu 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z analizy wynika, że doświadczenie zawodowe związane  
z kierunkiem studiów skraca czas poszukiwania pracy i poprawia perspektywy zatrudnienia. Jed-
nocześnie doświadczenie zawodowe niezwiązane z kierunkiem studiów wpływa negatywnie na te 
wyniki44�

Kluczowa jest jakość szkoleń i praktyk, w które inwestuje państwo. Najskuteczniejsze są programy 
przygotowane wspólnie przez pracodawców, uniwersytety i związki zawodowe. Takie, które zapew-
nią młodym ludziom zdobycie wiedzy, doświadczenia, pewności siebie oraz pomogą im zbudować 
bazę kontaktów. Jako pozytywny przykład można tu podać Estonię, która mimo pandemii organizuje 
dla swoich uczniów wirtualne targi pracy i staże.

Młodzi ludzie powinni mieć dostęp do fachowego doradztwa zawodowego. W 2019 r. OECD, Ko-
misja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy i UNESCO przygotowały wspólne stanowisko 
podkreślające znaczenie fachowych porad zawodowych. Organizacje te zwróciły uwagę na wydłu-
żający się czas kształcenia młodych ludzi, co zmusza ich do podejmowania trudnych decyzji doty-
czących kolejnych etapów swojej edukacji. Rola poradnictwa zawodowego rośnie w okresie osłabie-
nia koniunktury gospodarczej. Popyt na pracę wprawdzie spada, ale nierównomiernie – w jednych 
dziedzinach gospodarki bardziej, w innych mniej. Dotyczy to szczególnie młodych osób z mniej 
zamożnych środowisk, które mają gorszy dostęp do poradnictwa. Dziś w programie nauczania szkół 
ponadpodstawowych znajdują się tzw. „Podstawy Przedsiębiorczości”. W ramach tego przedmiotu 
uczniowie powinni otrzymywać wiedzę z zakresu możliwych umów na wolnym rynku, ubezpieczeń 
społecznych, jakie przysługują im przy podpisaniu każdej umowy, a także konsekwencji podejmowa-
nia różnych decyzji na rynku pracy. W programie znajduje się cały blok zajęć poświęconych rynkowi 
pracy: „mierniki i wskaźniki, popyt i podaż na rynku pracy, kariera zawodowa, poszukiwanie pracy, 
rozmowa kwalifikacyjna, formy zatrudnienia, systemy płac, prawa i obowiązki pracownika i praco-
dawcy, BHP i organizacja pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, związki zawodowe, etyka w pracy”. Ta 
wiedza powinna zostać potraktowana poważnie. Każda osoba wchodząca na rynek pracy powinna 
znać swoje podstawowe prawa oraz rozumieć, czym są nadużycia w środowisku pracy. Ucznio-
wie powinni uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, opracowanych przez organizacje pracowni-
ków, związków zawodowych i uniwersytetów. Takie szkolenia pozwoliłyby nabyć umiejętności, które  
w danym momencie są pożądane na rynku pracy, a które wykraczają poza program edukacj  ogólnej.

W Polsce brakuje odpowiednich inwestycji w profesjonalne poradnictwo zawodowe. 
Nie ma pogłębionych badań analizujących zapotrzebowanie na pracowników  
o różnym poziomie wykształcenia. Dobrym początkiem może być badanie: 

Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA).  
–> ela.nauka.gov.pl 

 

44. P. Robert, E. Saar, Learning and working: The impact of the 'double status position' on the labour market entry process of graduates 
in CEE countries, „European Sociological Review” 2012, vol. 28, no. 6, pp. 742–754.
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W Polsce poradnictwo zawodowe jest organizowane przez czternaście różnych in-
stytucji, podlegających resortowi edukacji, pracy i gospodarki, a doradcy zatrudniani 

są przez różne publiczne instytucje zarządzane centralnie lub samorządowo.  
W efekcie system jest nieskoordynowany, niespójny i każdy jego element jest niewy-

starczająco rozwinięty, jeśli chodzi o zasoby kadrowe i zaplecze organizacyjne.

DIAGNOZA:

• Staże i praktyki nie są objęte minimalną stawką godzinową.

• Organizacja praktyk i staży zawodowych oznacza dla pracodawcy przede wszystkim ko-
rzyści. Zgodnie z przepisami praktykant (oraz stażysta) nie są pracownikami i nie stosuje 
się wobec nich wszystkich przepisów Kodeksu Pracy (z wyjątkiem młodocianych zatrud-
nionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia).

• Darmowe i półdarmowe staże to zjawisko, z którym należy walczyć. Z powodu braku da-
nych skala zjawiska w Polsce nie jest znana.

• Zdecydowana większość studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu. Ci, 
którzy nie zdecydowali się na staż, tłumaczą to przede wszystkim brakiem wynagrodzenia.

• Półdarmowe staże (poniżej minimalnej stawki godzinowej) są równie ważnym problemem, 
co staże bezpłatne.

• Dostęp do programów stażowych mają tylko osoby, które stać na pracę za darmo lub 
półdarmo. Staże powinny być dla wszystkich – nie tylko dla bogatych.

• Bezpłatne staże zmniejszają znaczenie wyższego wykształcenia i zwalniają rząd/ praco-
dawcę z odpowiedzialności za pracownika.

• Niskie płace lub brak płac dla młodych ludzi to jawny wyzysk i dyskryminacja ze względu na wiek.

• Państwo powinno inwestować w jakościowe doradztwo zawodowe.

• Badania na temat wpływu staży – a w szczególności staży na wolnym rynku pracy – są 
nadal ograniczone.

POWINNY SIĘ ONE SKUPIAĆ NA :

• zbadaniu czynników warunkujących skuteczność staży jako środka integracji na rynku pracy;
• ustaleniach dotyczących tego, co składa się na jakościowy staż;

• skali wyzysku w ramach umów stażowych;

• na tym, jak zarobki lub ich brak wpływają na jakość i skuteczność polskich programów 
stażowych

• analizie losów absolwentów i pracowników w różnych branżach;

• prognozie zapotrzebowania na określone kierunki kształcenia (kwalifikacje i kompeten-
cje) – tak, żeby poradnictwo zawodowe miało lepsze podstawy do możliwie najlepszego 
wskazywania kierunku dla danej osoby o określonych predyspozycjach i preferencjach.
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MŁODZI A ZWIĄZKI ZAWODOWE

Postępująca prekaryzacja sytuacji młodych pracowników utrudnia im organizowanie się w walce 
o swoje prawa. Młodzi rzadziej niż reszta ludności pracującej, angażują się w działalność związków 
zawodowych. Obecnie średnia wieku związkowców to 47 lat45. Wynika to w szczególności z nie-
pewności na rynku pracy: obecnie normą staje się coraz dłuższa i pozbawiona stabilizacji droga 
zawodowa. Młodzi często zmieniają miejsce pracy, dodatkowo nie znają swoich praw, ich zarobki 
są niesprawiedliwie zaniżone, a zasady BHP nie zawsze przestrzegane. Młodzi ludzie w niepewnej 
sytuacji (umowy cywilnoprawne, praca na czas określony, staże, samozatrudnienie, umowa na czas 
określony) nie są skłonni do zakładania związków zawodowych lub wstępowania do tych, które już 
istnieją. Tymczasem badania pokazują, że najlepiej działające gospodarki świata charakteryzują się 
wysokim wskaźnikiem uzwiązkowienia (odsetek pracowników zrzeszonych w organizacjach związ-
kowych), dobrze działającymi układami zbiorowymi lub wysokim poziomem współpracy między 
pracownikami a przedsiębiorcami46. Miejsca pracy z silną reprezentacją związkową odznaczają się 
niższą rotacją pracowników niż te, w których nie ma działalności związkowej47. Skoro przedstawi-
ciele związków zawodowych to pośrednicy między pracodawcą i pracownikiem – powinni znaleźć 
się wśród nich młodzi ludzie, którzy zyskają w ten sposób możliwość reprezentacji głosu swojego 
pokolenia.

1. ASPOŁECZNY INDYWIDUALIZM

Jeżeli bierzemy pod uwagę niekwestionowany postęp, jaki dokonał się na rynku pracy (m.in krót-
szy czas pracy, zakaz pracy dzieci, minimalne wynagrodzenie, przestrzeganie zasad BHP), warto 
wspomnieć o tym, że nie każdy korzysta z niego w równomiernym stopniu. Różnice są wyraźnie wi-
doczne między poszczególnymi krajami, branżami oraz jednostkowymi pracownikami, zatrudniony-
mi w oparciu o rozmaite, mniej lub bardziej stabilne, umowy. Wielu pracownikom, zwłaszcza młodym 
i niedoświadczonym, trudno podmiotowo i niezależnie reprezentować swój interes. W obecnych 
czasach dominuje indywidualizm, rozwój osobisty budowany na nieograniczonych możliwościach 
jednostki oraz tzw. kultura „przedsiębiorczości”. Młode osoby, wkraczające na rynek pracy, dorastały 
w kulturze indywidualizmu i konkurencji, dlatego często trudno im wyobrazić sobie, że miałyby my-
śleć kolektywnie oraz skupić w jakiejś organizacji ludzi jednego zawodu lub mających wspólny cel. 
Jednocześnie badania pokazują, że osoby zaangażowane w działalność związków zawodowych to 
obywatele, którzy są aktywni społecznie48�

Tymczasem ze statystyk wynika, że należymy do jednego z najrzadziej protestujących narodów  
w Europie49. Strajków w Polsce jest bardzo mało (według GUS w 2010 r. odbyło się 79 strajków,  
w 2015 – 14, w 2016 r. – 5, w 2017 – 1556 , w 2018 – 7 strajków, w każdym przypadku brało w nich 
udział mniej niż 1% zatrudnionych). Większość Polaków – blisko trzy piąte (58%) – uważa, że ludzie 
tacy jak oni nie mają obecnie wpływu na sprawy kraju (CBOS 2020). Warto podkreślić, że poczucie 

45� Badanie Związki zawodowe w Polsce, CBOS 2019.
46. P.Auer, In Search of the Optimal Labour Market Policies, International Labour Organization, 2006.
47. R. Freedman, J. L. Medoff, What Do Unions Do?, Basic Books, New York1984. Ch.Doucouliagos, P.Laroche, What Do Unions Do to 
Productivity? A Meta-Analysis, „Industrial Relations” 2003, nr 42.
48. Raport ISP: Związki zawodowe w odbiorze społecznym. Raport z badań ankietowych w sześciu krajach, red. M. Matysiak,  
P. Ostrowski, D. Owczarek. https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/zwiazki-zawodowe-w-odbiorze-spolecznym [dostęp: 11. 05. 2021 r.]
49. European Trade Union Institute, Strike map of Europe, https://www.etui.org/strikes-map [dostęp: 12.05.2021 r.]
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podmiotowości w sferze publicznej koresponduje z faktycznym zaangażowaniem społecznym. Oso-
by, które poświęcają czas na działalność w organizacjach, częściej niż pozostałe są przekonane, że 
mają możliwość wpływania na sprawy publiczne, zwłaszcza w wymiarze lokalnym50. Co więcej, zaan-
gażowanie osób w związku zawodowym wpływa na ich bezpośrednie otoczenie. Osoby posiadające 
w rodzinie lub wśród znajomych kogoś, kto jest członkiem związku zawodowego wykazują większą 
skłonność do działalności obywatelskiej niż ci, którzy nie mają w swoim otoczeniu żadnego działacza 
związku zawodowego51�

ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLSCE

Członkostwo w związkach zawodowych deklaruje obecnie zaledwie 6% dorosłych Polaków52� Nie-
stety od 2006 roku odsetek członków związków zawodowych wśród ogółu dorosłych Polaków utrzy-
muje się na zbliżonym poziomie53. Znaczna większość członków należy do związków zawodowych 
wchodzących w skład dużych organizacji. Prawie trzy czwarte (74%) pracujących, którzy deklarują 
przynależność do związków zawodowych, jest zatrudnione w instytucjach, urzędach lub zakładach 
całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, a tylko 18% pracuje w firmach prywat-
nych. Najczęściej związkowcy są zatrudnieni w administracji państwowej, samorządowej, organiza-
cjach społeczno-politycznych (23% pracujących związkowców), oświacie i nauce (20%) lub prze-
myśle przetwórczym i usługach przemysłowych (12%). Jedną czwartą (25%) związkowców stanowią 
technicy, pielęgniarki, podoficerowie, policjanci. Mniej licznie reprezentowani są pracownicy admini-
stracyjno-biurowi, sekretarki, pracownicy poczty, recepcjoniści, telefoniści oraz robotnicy wykwalifi-
kowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem (po 20%). Mniej w gronie członków 
związków zawodowych jest specjalistów z wyższym wykształceniem (inżynierów, lekarzy, nauczycieli) 
i przedstawicieli zawodów twórczych (15%). Najmniej wśród związkowców jest przedstawicieli kadry 
kierowniczej (8%) oraz pracowników handlu i usług (6%). Im większa firma lub instytucja, tym większe 
prawdopodobieństwo, że pracownik należy do związku zawodowego. 

Przynależność związkową częściej deklarują pracownicy starsi niż młodsi. W szczególności re-
kordowo wysoki jest odsetek deklarujących przynależność do związku zawodowego wśród pra-
cowników najemnych z przedziału wiekowego 55–64 lata (wynosi on w tej grupie aż 29%). Co 
dwudziesty członek związku zawodowego jest już emerytem. Ponadto 60% badanych związkowców 
przekroczyło 45. rok życia. W efekcie obecnie średnia wieku związkowców to 47 lat, a pracowników 
niezrzeszonych – 41 lat.

Co dwudziesty członek związku zawodowego jest już emerytem. 60% badanych 
związkowców przekroczyło 45. rok życia. W efekcie obecnie średnia wieku związ-

kowców to 47 lat, a pracowników niezrzeszonych – 41 lat.

50. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_027_20.PDF
51. Raport ISP: Związki zawodowe w odbiorze społecznym. Raport z badań ankietowych w sześciu krajach, dz. cyt.
52. Raport CBOS, Związki zawodowe w Polsce, dz. cyt.
53. Wskaźnik ten jest jednak niższy niż dotychczas: w 1991 roku członkostwo w związku zawodowym deklarował niemalże co piąty 
dorosły (19%). W ciągu kilku kolejnych lat liczba ta zmniejszyła się prawie o połowę, a w XXI wieku odsetek osób należących do tego 
typu organizacji nie przekraczał 9%.
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Wyniki badań CBOS z 2019 r. pokazują, że trud, jaki podejmują związkowcy, docenia 67% Polaków, 
przy czym 45% badanych twierdzi, że pomimo starań związkowców, ich działania nie są wystarcza-
jąco efektywne. Młodzi ludzie rozumieją rolę związków zawodowych. Aż 61% ankietowanych z prze-
działu wiekowego 18-24 lata i 46% z przedziału 25-34 lata uważa, że obecna działalność związków 
zawodowych jest dla kraju wartościowa.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że oceny działalności związków zawodowych w odniesieniu 
do kraju w największym stopniu różnicują deklarowane przez badanych poglądy polityczne, przy 
czym respondenci identyfikujący się z prawicą znacznie częściej (niż deklarujący poglądy centrowe, 
lewicowe lub nieokreślone) twierdzą, że obecna działalność związków zawodowych jest czymś ko-
rzystnym dla kraju (48% wobec odpowiednio 35%, 36% i 28%).

MŁODOŚĆ – WARTOŚĆ DODATKOWA. ZWIĄZKI ZAWODOWE PO-
WINNY OTWORZYĆ SIĘ NA MŁODYCH LUDZI

Wbrew wszelkim stereotypom związki zawodowe są pozytywnie postrzegane przez osoby mło-
de54. A zatem są one idealnym materiałem 54 na aktywnych członków związku zawodowego. Jed-
nocześnie są bardzo ważnym podmiotem dla przyszłości tego typu organizacji55. Związki zawodowe 
powinny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości światowej gospodarki. 
Tradycyjna rola związków zawodowych w promowaniu i zachęcaniu młodych ludzi do wstąpienia do 
związków jest jednak ograniczona. Jeśli związki mają zajmować się kwestiami dotyczącymi zatrud-
nienia/bezrobocia młodych, konieczne jest, aby młodzi pracownicy mieli głos w dyskusji na temat 
tych działań. Młodzi wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, jaki wpływ na ich życie mają bezrobocie i złe 
warunki pracy. Mają także potencjał, aby przedstawiać nowe, innowacyjne rozwiązania, pomysły 
oraz odmienne punkty widzenia. Tak jak w przypadku innych dyskryminowanych grup, także młodzi 
członkowie i członkinie związku znają najlepiej swoje problemy i mogą przedstawiać nowatorskie 
rozwiązania (wsparte chociażby nowymi technologiami). Nowe okoliczności technologiczne rodzą 
możliwości działania, które nie były dotąd dostępne ani jednostkom, ani organizacjom, takim jak 
związki zawodowe56. Dobrym rozwiązaniem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji młodych 
pracowników jest stworzenie dla nich struktur, w których mogą samodzielnie działać, integrować się, 
organizować szkolenia oraz warsztaty. Struktury młodych powinny mieć swoją reprezentację we 
władzach związku zawodowego, tak by ich działalność mogła mieć przełożenie na szerszą 
politykę związku. 

Nie należy zapominać o działalności świadomościowej i edukacyjnej. Młodzi ludzie powinni znać 
różne formy zatrudnienia, (na przykład określać różnice między umową o pracę a umową zleceniem 
i umową o dzieło). Wiedza młodych ludzi na temat rynku pracy powinna obejmować rolę praco-
dawcy i pracownika, praw gospodarki wolnorynkowej oraz najważniejszych przepisów prawa pracy. 
Kluczowa jest także umiejętność wykrywania i oceniania nieetycznych zachowań pracodawcy wobec 
pracownika – tutaj nieprzeceniona jest rola kampanii świadomościowych, którymi mogą zajmować 
się związki zawodowe.

54. Raport ISP: Związki zawodowe w odbiorze społecznym. Raport z badań ankietowych w sześciu krajach, dz. cyt.
55. K. Vandaele, Forthcoming. ‘How Can Trade Unions in Europe Connect with Young Workers?, [w:] Youth Labor in Transition: Inequ-
alities, Mobility, and Policies in Europe, red. Jacqueline O’Reilly, Janine Leschke, Renate Ortlieb, Martin Seeleib-Kaiser and Paola Villa, 
Oxford University Press New York 2018.
56. M.D. Kryszczuk, M.Wenzel, Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych: możliwości, wyzwania i zagrożenia, „Zarządza-
nie Publiczne” 2017, nr 3(41).
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DIAGNOZA:

• Choć młodzi ludzie rozumieją i doceniają rolę związków zawodowych, nie stanowią licznie 
reprezentowanej w nich grupy.

• W większości polskich firm nie ma organizacji związkowej.

• 1/3 Polaków pracuje w mikroprzędsiebiorstwach.

• Prawie co piąty Polak jest zatrudniony na umowach cywilnoprawnych lub tzw. samoza-
trudnieniu. A to nie sprzyja działalności związkowej.

• Młodzi ludzie powinni mieć takie same możliwości działania w związkach zawodowych jak 
osoby starsze. Młody człowiek powinien mieć prawo głosu i prawo do bycia wybranym lub 
mianowanym na znaczące stanowiska.

• Młodzi ludzie powinni podejmować inicjatywy, wyrażać swoje opinie i sprzeciw wobec 
nieetycznych działań pracodawców. Tylko to pomoże poprawić ich sytuację.
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RODZAJE ŚMIECIOWEGO 
ZATRUDNIENIA

STAŻE I PRAKTYKI

1) Praktyki obowiązkowe

Takie praktyki organizuje szkoła/uczelnia poprzez podpisanie porozumienia z odpowiednimi pra-
codawcami. Najczęściej są one darmowe – stanowią formę zaliczenia. Placówka określa czas i zakres 
praktyki, następnie kieruje na nie swoich uczniów/studentów. Ta forma może stanowić ułatwienie dla 
praktykanta, ponieważ nie jest on zmuszona do poszukiwania praktyk na własną rękę. Przy takiej for-
mie organizacji może okazać się jednak, że pracodawca nie potrzebuje w tym czasie stażysty. Takie 
praktyki są wówczas niewygodne dla obu stron i niekiedy okazuje się, że zaświadczenie o odbyciu 
praktyk można uzyskać bez przychodzenia do pracy. Dlatego uczelnie coraz częściej rezygnują  
z tego typu praktyk, zastępując praktyki obowiązkowe, praktykami dobrowolnymi.

2) Praktyki absolwenckie

„Umowa o praktykę absolwencką” zawierana jest między pracodawcą a pracownikiem i może 
trwać nawet 3 miesiące. Ustawa o „praktykach absolwenckich” z 2009 roku definiuje ich cel jako 
ułatwienie „absolwentom” uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych nie-
zbędnych do wykonywania pracy – pisemna umowa zawarta zostaje pomiędzy praktykantem  
a podmiotem przyjmującym daną osobę na praktykę. Praktyka może odbywać się na dowolnych wa-
runkach odpłatnie lub nieodpłatnie. Tygodniowy czas praktyki łącznie z godzinami nadliczbowymi 
nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 131 § 1 KP), 
przy czym płaca nie musi wiązać się z ilością czasu poświęconego na pracę. „Ustawa o praktykach 
absolwenckich” w żaden sposób nie zabezpiecza młodych osób przed wyzyskiem i nadużyciami ze 
strony pracodawcy. „Praktyki absolwenckie” mogą przyczynić się do powstania kategorii ludzi mło-
dych, którzy będą posiadać duże doświadczenie przy jednoczesnym braku uprawnień do ubezpie-
czeń społecznych57�

3) Staż z urzędu pracy

Staż z Urzędu Pracy to forma „parazatrudnienia”, dzięki któremu bezrobotny zyskuje możliwość 
doszkolenia się w konkretnym obszarze zawodowym. Staż nie może być krótszy niż 3 miesiące. 
Staże znajdują się w ofercie Urządu Pracy (PUP), a korzystać z nich mogą osoby posiadające ofi-
cjalny status osoby bezrobotnej (czyli zarejestrowane w PUP). Osoba starająca się o staż nie może 
prowadzić działalności gospodarczej ani studiować stacjonarnie. Znaczna część osób jest zatem 
wykluczona z tego typu programów stażowych. Staż z Urzędu Pracy finansowany jest przez Fundusz 
Pracy. Pod tym względem różni się od tak zwanych staży czy praktyk w prywatnych przedsię-
biorstwach – tutaj Urząd Pracy jest pośrednikiem, który płaci stażyście. Bezrobotnemu w okresie 
odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Sam zasiłek w tym czasie 
nie przysługuje.

57. Drabek, Praktyka absolwencka – środek przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych?, [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, red. 
Z. Goral, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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UMOWY CYWILNOPRAWNE

1) Umowa zlecenie

Umowa zlecenie została uregulowana w art. Kodeksu Cywilnego i według znajdującego się tam 
zapisu polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności 
dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny. Może być zależnie 
od woli stron, umową odpłatną lub nieodpłatną. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wyni-
ka, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia 
należy się wynagrodzenie. Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać czynność, 
do której się zobowiązał, osobiście, jednakże dopuszcza się wykonanie zlecenia przez osobę trzecią 
– zastępcę. Ważne cechy umowy zlecenia to: brak podporządkowania pracodawcy (możliwość 
samodzielnego ustalenia terminu i miejsca wykonania pracy), pracę może świadczyć nie tylko osoba 
fizyczna, ale i podmiot gospodarczy (firma), nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów.

2) Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, czyli zobowiązanie do wykonania określonego w niej 
dzieła (np. napisanie książki lub namalowanie obrazu). Termin wykonania pracy może być w niej 
określony. Taka umowa ulega rozwiązaniu po spełnieniu świadczeń obu stron, czyli po wykonaniu 
dzieła i zapłaceniu za nie. Pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot gospodarczy 
(firma). Nie zachodzi podporządkowanie pracodawcy. Nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich 
umów.

3) Samozatrudnienie

Jest to zastąpienie zatrudnienia na podstawie np. umowy o pracę inną umową cywilnoprawną  
z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba, która decyduje się na taką 
formę współpracy, zostaje pozbawiona urlopu wypoczynkowego oraz innych przywilejów pracowni-
czych, które wiążą się z pracą na etat. Ponadto osoby samozatrudnione w świetle prawa zmuszone 
są ponieść ryzyko gospodarcze, związane z wykonywanym zleceniem (nie ma nadrzędnego pod-
miotu, który ponosi odpowiedzialność), a także nie pracują pod kierownictwem osoby zlecającej 
zadanie (przynajmniej w teorii). Niestety w praktyce okazuje się, że coraz więcej firm decyduje się na 
tzw. B2B. W świetle prawa taka osoba nie jest pracownikiem, a w razie jakichkolwiek naruszeń próba 
dochodzenia swoich praw, może być dużo trudniejsza niż w przypadku umowy o pracę.
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UMOWA O PRACĘ A INNE UMOWY

* Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne w przypadku umowy zlecenia.

** Wyjątek: umowa o dzieło jest zawarta lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – wtedy dla celów ubezpie-
czeń wykonujący tę umowę jest traktowany jako pracownik (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej.

*** Stażysta podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu. Nie podlega natomiast ubezpiecze-
niu chorobowemu. Stażyście przysługują 2 dni płatnego urlopu za każde 30 dni stażu.

Źródło: opracowanie własne

12 ROZWIĄZAŃ NA RZECZ MŁODYCH LUDZI NA RYNKU PRACY

1. Edukacja, szkolenie wstępne i doradztwo zawodowe

Domagamy się równego dostępu do systemu oświaty, szkoleń i jakościowego doradztwa zawo-
dowego. Należy zabezpieczyć dostęp do szkoleń zawodowych, szczególnie pod kątem umiejętności 
potrzebnych w sektorach, które pandemia dotknie w najmniejszym stopniu. Rząd powinien wdrożyć 
konkretne programy pomagające uczniom odnaleźć się na rynku pracy. Kształcenie zawodowe nie 
powinno pozostawać wyłącznie w rękach pracodawców. Musi odgrywać rolę strukturalną i emancy-
pacyjną w kontekście transformacji pracy, spowodowanej przemianami ekologicznymi, klimatyczny-
mi, energetycznymi i cyfrowymi.

2. Stabilne warunki zatrudnienia i zwiększenie roli Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy powinna być lepiej finansowana i spełniać swoją rolę, czyli chronić pra-
cowników. „Umowy cywilnoprawne” nie mogą stanowić substytutu „umowy o pracę na okres próbny” 
ani zastępować właściwej „umowy o pracę”. Młodzi pracownicy jako grupa najbardziej narażona 
na nadużycia ze strony pracodawców powinni być objęci szczególną ochroną. Należy inwestować  
w usprawnienie inspekcji pracy za pomocą digitalizacji i cyfryzacji.
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3. Walka z dyskryminacją w miejscu pracy

Zbyt wielu młodych ludzi spotyka się obecnie z dyskryminacją przy zatrudnianiu ze względu na 
wiek i brak doświadczenia zawodowego. Uważamy, że jedynym sposobem skutecznej walki z dys-
kryminacją jest karanie firm, które stosują selekcję inną niż kompetencje kandydata.

4. Perspektywy dla młodych

Należy stworzyć programy wdrożeniowe, które będą kierować się do młodych ludzi, którzy nie 
uczą się, nie kształcą ani nie pracują (oznaczonych akronimem NEET (ang. not in employment, edu-
cation or training) lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pokolenie to stanowi przeciwwagę dla 
wykształconej części społeczeństwa. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na obszarach o niższym 
potencjale i mniejszych szansach rozwoju oraz wśród osób wychowujących się w tzw. „trudnym 
środowisku”. Kluczowe byłoby stworzenie szczegółowej analizy i badania ankietowego, uwzględ-
niającego różnice regionalne i sektorowe. Ostateczne określenie, co może najlepiej pomóc młodym 
osobom, wymaga konkretnej diagnozy, która wzięłaby pod uwagę głos młodych. 

Należy także przeprowadzić badanie, które odpowie na pytania „jak?” i „gdzie?” – chcieliby 
zamieszkać młodzi ludzie. Badanie określiłoby między innymi, co rzeczywiście wpływa na ich decy-
zje. Należy ustalić, jaki wpływ na podejmowany wybór mają czynniki takie jak: sytuacja ekonomiczna, 
planowanie rodziny, dalsza nauka, kariera zawodowa.

5. Status stażysty i minimalna stawka godzinowa

Należy jasno określić, czym są staże i praktyki. Wprowadzonym zmianom powinny towarzyszyć 
niniejsze cele: promowanie rozwoju wysokiej jakości staży, przeciwdziałanie stażom traktowanym 
jako substytut pracy, poprawa statusu stażystów i ochrona ich praw. W szczególności: darmowe staże 
powinny zostać zakazane; staże powinny być objęte minimalną stawką godzinową; ilość stażystów 
na firmę powinna być regulowana na podstawie wielkości firmy i liczby zatrudnionych osób; staże  
i praktyki powinny być wliczane do stażu pracy; staż nie może dotyczyć prac sezonowych.

6. Działalność związków zawodowych

Młodzi ludzie powinni angażować się w działalność związków zawodowych, a te ostatnie powinny 
ich do takiej działalności zachęcać.

7. Zasiłek dla bezrobotnych dla każdego, kto poszukuje pracy

Otwarcie prawa do bezrobocia dla młodych ludzi, poszukujących pierwszej pracy pozwoliłoby na 
łatwiejszy dostęp do rekrutacji na podstawie kwalifikacji i nie wiązałoby się z koniecznością podpisa-
nia umowy o pracę.

8. Krótszy czas pracy i jawność wynagrodzeń

Skrócenie tygodniowego czasu pracy pozwoli zmniejszyć bezrobocie wśród młodych ludzi. Jaw-
ność wynagrodzeń to rozwiązanie konieczne w walce z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.

9. Troska o środowisko i godne warunki BHP

Podstawowym filarem strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być budowa-
nie i utrzymywanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie krajowym oraz stosowanie 
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podejścia systemowego do problematyki BHP na poziomie organizacyjnym. Należy wzmocnić rolę 
społecznej odpowiedzialności biznesu, rozpowszechniać najnowsze badania naukowe oraz przykła-
dy dobrej praktyki w tym zakresie.

10. Dyskryminacja ze względu na płeć

Należy wzmocnić pozycję młodych kobiet na rynku pracy. Brak jawności płac i informacji o wiel-
kości luki płacowej to jedna z ważniejszych barier instytucjonalnych w realizacji prawa do równej 
płacy. Możliwe rozwiązania są stosowane w innych krajach europejskich. Przykładowo: obowiązek 
pracodawcy informowania o przeciętnej luce płac (Austria, Belgia, Dania, Francja, Włochy, Niemcy, 
Litwa, Wielka Brytania, Hiszpania) czy włączenie równej płacy do zbiorowych negocjacji płacowych 
(Belgia, Francja, Finlandia, Dania, Szwecja, Hiszpania).

11. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz obniżenie opłat 
za ich usługi.

Żłobki i przedszkola pełnią ważną rolę w życiu rodziców, a w szczególności kobiet, umożliwiając 
im pracę zawodową. Brak dostępu do żłobków i przedszkoli prowadzi do odtwarzania nierówności 
społecznych oraz do osłabienia pozycji kobiet (bo to one zwykle sprawują opiekę) w życiu zawodo-
wym. Z tego też powodu postulujemy:

● Stworzenie miejsc w żłobkach i przedszkolach publicznych, tak by dostęp do nich był w każdej 
gminie, zrealizowanie postanowień z Barcelony (wzrost do 33% dla żłobków i 90% dla przedszkoli) 
w ciągu trzech lat, zwiększenie wydatków państwa na opiekę dla dzieci do lat 3 i przedszkolną do 
1% PKB w przeciągu 3 lat.

● Zwiększenie budżetu przeznaczonego na „Program Maluch+”, w celu zwielokrotnienia ilości 
miejsc i utworzenia nowych żłobków publicznych. Ponadto gminy powinny otrzymać dotacje na ten 
cel, zgodnie z art. 63. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

● Postulujemy również obniżenie lub zniesienie opłat za korzystanie z usług żłobków i przedszkoli 
publicznych dla gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających średniej krajowej.

12. Obowiązkowy urlop rodzicielski dla ojców

Długi i nieprzechodni urlop ma być systemowym bodźcem wspierającym prawa ojców do opieki 
nad dziećmi, który tym samym „odciąży” kobiety. Taki urlop powinien okazać się pomocnym narzę-
dziem w walce ze wskazanym wcześniej mechanizmem luki płacowej, który powoduje, że kobiety 
mniej zarabiają, bo częściej opiekują się dziećmi, a częściej opiekują się dziećmi… bo mniej zarabiają. 

Państwa Unii Europejskiej przyjęły 13 czerwca 2019 roku dyrektywę 2019/1158 o równowa-
dze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Propozycja Komisji Eu-
ropejskiej zakładała, że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej dwa miesiące urlopu 
rodzicielskiego. Projekt przewiduje przy tym, że jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie – nie będzie 
mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Postulujemy o jak najszybszą transpozycję Dyrektywy 2019/1158 jeszcze przed upłynięciem trzy-
letniego okresu.
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Wsparcie młodych ludzi w wejściu na rynek pracy powinno przyjść także 
od strony pracodawców. Potrzeby młodych powinny być potraktowane przez 

firmy jako szansa na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, umożliwia-
jących powszechną pracę zdalną oraz zdalne rekrutacje i szkolenia. Nacisk na in-
westycje w narzędzia cyfrowe może pomóc młodzieży z mniejszych miejscowości. 
Takie potencjalne wyrównanie szans poprzez wykorzystanie przez firmy narzędzi 
technologicznych, byłoby szczególnie ważne w Polsce, gdzie młode osoby z nie-
wielkich ośrodków miejskich i wiejskich deklarują gorszy dostęp do odpowiednich 

dla nich miejsc pracy oraz do szkoleń zawodowych.
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