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Słowo wstępne
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce Raport, który powstał dzięki
zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk – pracowników sektora
edukacji i szkolnictwa wyższego, pracowników publicznych służb zatrudnienia,
przedstawicieli pracodawców, studentów, uczniów, młodych osób bezrobotnych.
W Raporcie poruszamy zagadnienia związane z młodym pokoleniem
wchodzącym na rynek pracy – w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych,
ich potrzeb, oczekiwań pracodawców, czy wybranych elementów systemu
edukacji, związanych z ułatwianiem osobom młodym startu na rynku pracy.
Sygnalizujemy też zarysowujące się trendy poszukiwania młodych pracowników
na obszarach o wyczerpującej się podaży pracy.
Aktualne trendy demograﬁczne, postęp technologiczny, promowanie
innowacyjności są czynnikami, które stawiają młode pokolenie jako fundament
rozwoju gospodarki w kolejnych dekadach. Od tego jak dobrze wykorzystany
zostanie potencjał dzisiejszych nasto- i dwudziestolatków zależy w dużej mierze
zarówno tempo i kierunek rozwoju gospodarczego, jak również przyszły poziom
jakości życia.

Mirosław Proppé
Partner,
Szef Zespołu Usług Doradczych dla
Sektora publicznego i Infrastruktury
KPMG w Polsce

Powyższa zależność wydaje się oczywista, a jednak w wielu krajach Europy
bezrobocie wśród osób młodych osiąga niepokojące rozmiary. Jednocześnie
mamy do czynienia ze znacznym już odsetkiem osób o charakterystyce określanej
skrótem NEET (ang. „not in employment, education or training”), czyli osób
biernych, zarówno pod kątem zawodowym, jak i edukacyjnym. Na to wszystko
nakłada się dodatkowo specyﬁka młodego pokolenia wchodzącego na rynek
pracy, które charakteryzuje się innymi oczekiwaniami i potrzebami, innymi
przyzwyczajeniami oraz innymi priorytetami niż starsze pokolenia.
Mając na uwadze powyższe aspekty, szczególnego znaczenia nabiera
poszukiwanie sposobów na skuteczną aktywizację i efektywne wykorzystanie
potencjału młodych osób. Badając opinie przedstawicieli różnych środowisk
oraz korzystając z wiedzy i doświadczeń naszych pracowników, podejmujemy
w niniejszym raporcie próbę wskazania możliwych kierunków, czy obszarów
działań. Liczymy, iż nasze rekomendacje będą dla Państwa inspiracją do
projektowania i wdrażania właściwych zmian.

Paweł Darski
Starszy menedżer
w Zespole Usług Doradczych dla
Sektora publicznego i Infrastruktury
KPMG w Polsce

Niniejszy Raport powstał nakładem pracy pro-bono pracowników KPMG, za co
składamy im podziękowania.
Zapraszamy do lektury!
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Podsumowanie
Niniejszy Raport jest wynikiem
inicjatywy własnej KPMG, realizowanej
w ramach działań w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu. Poprzez
jego opracowanie chcemy włączyć się
w działania zmierzające do poszukiwania
nowych lub bardziej efektywnych
sposobów wsparcia i aktywizacji
zawodowej osób młodych.
Na potrzeby przygotowania Raportu
przeanalizowano m.in. obecne
uwarunkowania wpływające na sytuację
wysokiego bezrobocia wśród młodych
oraz aktualnie dostępne mechanizmy
i narzędzia aktywizacji. Pozyskaliśmy
także opinie i spostrzeżenia ze strony
służb zatrudnienia, pracodawców
oraz przede wszystkich samych
osób młodych. W wyniku naszych
analiz w Raporcie przedstawiamy
rekomendacje, które mają szansę
przyczynić się do poprawy sytuacji osób
młodych na rynku pracy.
Bezrobocie wśród młodych ludzi
w ostatnich latach staje się coraz
większym problemem zarówno
w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.
W Polsce skala problemu nie jest tak
duża jak w południowych regionach
kontynentu, ale stopa bezrobocia
w analizowanej grupie znacznie
przewyższa stopę bezrobocia ogółem
w kraju. Jednocześnie notuje się
dużą liczbę osób o charakterystyce
NEET – które nie są zainteresowane
edukacją ani pracą, pomimo młodego
wieku. Wszytko to sprawia, że problem
bezrobocia wśród młodych ludzi oraz
ich wpływu na przyszłość gospodarki
nie może być bagatelizowany, nawet
pomimo notowanego w ostatnim okresie
postępującego spadku bezrobocia
ogółem.
Problem bezrobocia wśród osób
młodych nabiera dodatkowego znaczenia
wobec zarysowującego się w Polsce
problemu kryzysu demograﬁcznego.
Jest on spowodowany m.in.
obniżonym współczynnikiem przyrostu
naturalnego, charakterystycznym dla
krajów rozwiniętych oraz starzeniem
się społeczeństwa. Kształtująca się

w konsekwencji struktura demograﬁczna
wiązać się będzie ze wzrostem obciążeń
dla budżetu państwa, wyzwaniami
w obszarze ubezpieczeń emerytalnych
i w systemie zdrowia, a ponadto może
się przyczynić do obniżenia dynamiki
rozwoju gospodarczego.
Oprócz analizy wybranych działań
publicznych służb zatrudnienia
przyjrzeliśmy się także roli szkół
i uczelni w przygotowaniu do pracy
osób młodych. Zdaniem uczniów /
studentów dopasowanie programu
nauczania do potrzeb rynku pracy nie
jest na ogół optymalne i daje pole do
znacznych usprawnień (podobne opinie
pojawiają się również ze strony wielu
pracodawców). Poza wiedzą, czyli
aspektami teoretycznymi, nie mniej
ważnym, a w wielu przypadkach nawet
istotniejszym, jest wyposażenie ucznia
/ studenta w określone umiejętności
praktyczne – zarówno związane
bezpośrednio z określonym zawodem
lub specjalizacją, jak i umiejętności
uniwersalne, oczekiwane i przydatne
w większości miejsc pracy (tzw.
umiejętności miękkie).
Osoby młode oczekują natomiast pracy,
która jest rozwijająca i ciekawa. Mają
również potrzebę jasnego formułowania
poleceń i konkretnych zadań, które są
im zlecane do wykonania. Oczywistym
oczekiwaniem są także odpowiednie
zarobki, a także odpowiednia atmosfera
w pracy.
Nasza analiza pokazuje, że
niedopasowanie we wzajemnych
oczekiwaniach stawianych względem
siebie przez pracodawców i młode
osoby poszukujące zatrudnienie jest
wielopłaszczyznowe i występuje przede
wszystkim w zakresie:
• umiejętności i kwaliﬁkacji (według
pracodawców młodzi ludzie często
wchodzą na rynek pracy ze zbyt ogólną
wiedzą i niskimi kompetencjami),
• doświadczenia zawodowego,
• podejścia do pracy / obowiązków oraz
• oczekiwanego wynagrodzenia.

Działania na poziomie samorządu
i Państwa odnoszą się do zmian
wymagających interwencji (np. zmian
prawnych) na szczeblu krajowym
bądź samorządowym i obejmują m.in.
dążenie do zindywidualizowania
wsparcia klientów - zmniejszenie
liczby klientów przypadających na
jednego doradcę, rozdzielenie faktu
rejestracji w urzędzie pracy od uzyskania
prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
Działania te pozwolą na skupienie się
na aktywizacji osób, które rzeczywiście
są zainteresowane podjęciem pracy,
a nie tylko świadczeniami związanymi ze
statusem osoby bezrobotnej. Kolejnym
istotnym aspektem wymagającym
działań na szczeblu centralnym bądź
samorządowym jest dążenie do
stabilności zatrudnienia i ograniczenie
zachęt do stosowania form zatrudnienia
hamujących rozwój pracowników.
Zwiększy to szanse na rozwój zawodowy
młodych pracowników, a co za tym
idzie wpłynie na ich kompetencje
i pozwoli pozyskać odpowiednie
doświadczenie. Rekomenduje się
także integrację działań w ramach
różnych obszarów wsparcia osób
bezrobotnych - integracja informacji,
wdrożenie mechanizmów faktycznej
i efektywnej współpracy oraz planowanie
działań z uwzględnieniem wszystkich
zaangażowanych stron pozwoli na
tworzenie pełnego obrazu klienta, a tym
samym na dobranie odpowiedniej
pomocy i zwiększenie jej efektywności.
Kolejnym istotnym obszarem są
działania służb zatrudnienia oraz działania
w zakresie mechanizmów aktywizacji.
Rekomendacje w tym zakresie odnoszą
się także do zindywidualizowanego
wsparcia, m.in. poprzez dopasowanie
kanałów komunikacji do specyﬁki
potrzeb różnych grup osób
bezrobotnych, dopasowanie narzędzi
aktywizacji do specyﬁki branżowej
i indywidualnych predyspozycji
bezrobotnych (w tym dopuszczenie
możliwości zmiany warunków
korzystania z narzędzi aktywizacyjnych).
Zaleca się także wykorzystanie dobrych
praktyk w zakresie organizacji pracy
PUP pod kątem budowania wizerunku,
podejścia do klienta oraz współpracy
z pracodawcami, co będzie skutkowało
otworzeniem się urzędów na klienta
i stworzeniem organizacji, która zachęca
do współpracy.

Skuteczna aktywizacja osób
młodych wymaga zaangażowania
już na poziomie edukacji. Lepsze
dopasowanie programów nauczania
do potrzeb dzisiejszego rynku oraz
zmiana form praktyk studenckich
zwiększy przydatność edukacji
i w większym stopniu przygotuje
osoby młode do funkcjonowania na
rynku pracy. Dodatkowo rekomenduje
się wzmacnianie umiejętności
związanych z poruszaniem się
po rynku pracy i elementów
istotnych dla pracodawców oraz
budowanie umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości.
Rekomenduje się także zaangażowanie
pracodawców w większym zakresie
– wprowadzenie mechanizmów
zachęcenia pracodawców do współpracy
z urzędami pracy, angażowanie
pracodawców poprzez m.in. zacieśnienie
ich współpracy z urzędami pracy
i dostosowanie programów nauczania,
czy praktyk do realiów rynkowych.
Nasze badania i rekomendacje z niego
płynące, opisane w Raporcie, skupiają
się głównie na obszarze aktywizacji
osób młodych oraz skutecznym
ich wprowadzaniu na rynek pracy.
Dostrzegamy jednak również inne
obszary, które otwierają naszym zdaniem
nowe możliwości w szczególności przed
osobami młodymi, wchodzącymi na
rynek pracy, wykazującymi się na ogół
większą mobilnością niż inne grupy
osób aktywnych zawodowo. Jednym
z takich obszarów jest dynamiczny
rozwój wybranych miast i regionów, które
w coraz większym stopniu odczuwają
niedobór pracowników. Chcąc ten
rozwój wzmocnić lub utrzymać, władze
samorządowe muszą poszukiwać
sposobów, aby dotrzeć i przyciągnąć
do siebie nowych pracowników
i mieszkańców z innych regionów
kraju, czy zagranicy. Warto się zatem
zastanowić, jaką przyjąć strategię, jak się
wyróżniać, jak zbudować kompleksową
ofertę, jakimi kanałami i przy użyciu
jakich narzędzi dotrzeć do młodych
osób. Sukces na tym polu może dać
impuls do dalszego rozwoju. Porażka
może oznaczać stagnację lub wręcz
postępującą depopulację i podupadanie
miasta lub regionu.
Więcej informacji na temat
rekomendowanych działań znajduje się
w rozdziale 6 Raportu.
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Wstęp
Niniejszy Raport jest wynikiem inicjatywy
własnej KPMG pod nazwą „Aktywizacja
Młodych”, realizowanej w ramach działań
w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu. Poprzez opracowanie Raportu
chcemy włączyć się w działania
zmierzające do poszukiwania nowych lub
bardziej efektywnych sposobów wsparcia
i aktywizacji zawodowej osób młodych.
Raport nie powstałby bez zaangażowania
urzędów pracy, szkół, uczelni oraz
pracodawców, którzy zechcieli poświęcić
swój czas i podzielili się z nami swoimi
obserwacjami. Dziękujemy!
Na potrzeby przygotowania Raportu
przeprowadzono szereg analiz,
obejmujących swoim zakresem
analizę potrzeb osób młodych
poszukujących pracy i pracodawców
poszukujących pracowników,
analizę dostępnych instrumentów
i mechanizmów wspierających
zatrudnienie, jak również analizę barier
na drodze do podejmowania i utrzymania
zatrudnienia przez osoby młode.
Pierwszym etapem analiz było
nakreślenie kontekstu badania
– przedstawienie wyzwań
demograﬁcznych i społecznych, które
wiążą się z problemem bezrobocia
wśród młodych ludzi. Aby zrozumieć
przyczyny problemu oraz zaproponować
rekomendacje przeprowadzono
wieloaspektową analizę. Pierwszym
krokiem była analiza aktualnie dostępnych
narzędzi i form aktywizacji zawodowej.
Na podstawie danych i dokumentów
dostępnych m.in. na stronie Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przeanalizowano narzędzia pod
kątem ich efektywności (zarówno
kosztowej, jak i zatrudnieniowej).
Następnie przeprowadzono badanie
ilościowe i jakościowe mające na celu
zebranie opinii uczestników rynku
pracy (zarówno osób bezrobotnych,

osób uczących się, pracodawców,
jak i pracowników urzędów pracy).
Przeprowadzono następujące badania:
• Badanie ankietowe przeprowadzone
wśród osób bezrobotnych oraz
pracowników urzędów pracy z 7
urzędów pracy z różnych regionów
kraju. Ankiety przeprowadzono
drogą internetową (ankieta on-line)
oraz w formie papierowej. Celem
ankiety było pozyskanie informacji
na temat form aktywizacji młodych
bezrobotnych. Badanie miało
charakter anonimowy, zawierało
zarówno pytania otwarte, jak
i zamknięte oraz składało się z kilku
bloków tematycznych, dotyczących
m.in.: korzystania z narzędzi
aktywizacji zawodowej (zbadanie
skali i zakresu wykorzystania narzędzi
aktywizacji zawodowej wspierających
młodych bezrobotnych), oceny
ich skuteczności, dostosowania
narzędzi do potrzeb osób młodych
oraz propozycji ich usprawnień.
W przypadku osób bezrobotnych
maksymalna próba (liczba
uzyskanych odpowiedzi) wynosiła
303, a w przypadku pracowników
urzędów pracy 108 (wielkość próby
dla poszczególnych pytań różni się ze
względu na to, że nie wszystkie osoby
odpowiedziały na komplet pytań).
• Wywiady indywidualne
z pracodawcami oraz zogniskowane
wywiady grupowe z osobami
młodymi. Celem badania była
identyﬁkacja potrzeb osób młodych
i pracodawców oraz barier, z jakimi
się spotykają w kontekście
podejmowania i utrzymywania
pracy przez osoby młode, a także
identyﬁkacja oczekiwanych
kierunków zmian. Możliwość
wyrażenia własnego zdania
w trakcie wywiadu przyczyniła się do

lepszego poznania indywidualnych
przypadków i doświadczeń. Natomiast
uczestnictwo w grupowej dyskusji
sprawiło, że osoby biorące w niej
udział wzajemnie się stymulując
poruszały problemy, które mogły
zostać pominięte w badaniu
ilościowym. Na potrzeby opracowania
niniejszego Raportu zostało
przeprowadzonych 9 wywiadów
grupowych w szkołach średnich
i na uczelniach o różnych proﬁlach.
W badaniu wzięli udział uczniowie,
studenci i absolwenci, zarówno
osoby pracujące, jak i bezrobotni
albo niepracujący. W ramach badania
przeprowadzono także 7 wywiadów
z pracodawcami z różnych branż
i prowadzących przedsiębiorstwa
o różnej wielkości.
Nasze badania i analizy pozwoliły
na zidentyﬁkowanie oczekiwań
osób młodych i pracodawców
oraz na zarysowanie poziomu
niedopasowania. Informacje, jakie
pozyskaliśmy wraz z wnioskami, jakie
na ich podstawie wyciągnęliśmy,
pozwoliły na zaproponowanie
szeregu rekomendacji, dotyczących
usprawnień w zakresie działań, które
mogą przybliżyć osoby młode do rynku
pracy, czy też umożliwić sprawniejsze
się poruszanie się po tym rynku.
Rekomendacje te wskazują na
potrzebę stosowania kompleksowego
podejścia, obejmującego zarówno
zmiany w mechanizmach aktywizacji,
działania w obszarze edukacji, jak
również zmiany we współpracy
z pracodawcami. Rekomendacje ujęte
zostały w cztery grupy:

• nowe podejście w zakresie
edukacji odnoszące się do zmian
w kształceniu młodych ludzi, m.in.
poprzez położenie większego
nacisku na praktyczny aspekt
edukacji,
• współpraca z pracodawcami
dotyczące nawiązania lub
usprawnienia kooperacji
z pracodawcami, w celu
zwiększenia skuteczności
wprowadzania osób młodych na
rynek pracy.
Kolejne rozdziały Raportu opisują:
• rozdział 3: kontekst badania, w tym
wybrane wyzwania demograﬁczne
i społeczne,
• rozdział 4: przedstawienie wyników
badania, wśród osób bezrobotnych,
pracowników urzędów pracy, uczniów
i studentów oraz pracodawców,
• rozdział 5: analiza potrzeb i oczekiwań
osób młodych i pracodawców (na
bazie obserwacji poczynionych
w realizacji badania),
• rozdział 6: rekomendacje usprawnień.

• działania na poziomie
samorządu i Państwa, odnoszące
się do zmian wymagających
interwencji (np. zmian prawnych)
na szczeblu Centalnym bądź
samorządowym;
• działania w zakresie aktywizacji
dotyczące działań związanych
z narzędziami aktywizacyjnymi /
podejściem do aktywizacji osób
młodych oraz organizacji pracy
stron zaangażowanych w proces
aktywizacji;
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3

Kontekst badania –
wybrane wyzwania
demograficzne
i społeczne
Bezrobocie wśród młodych ludzi
w ostatnich latach wzrosło w Europie
do poziomu pozwalającego mówić
o masowej przypadłości. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele, leżą
one zarówno po stronie czynników
makro i mikroekonomicznych, jak
również są odzwierciedleniem cech
i problemów indywidualnych jednostek
– osób młodych wkraczających na
rynek pracy. Problem ten dotyka
jednego z najważniejszych aspektów
funkcjonowania społeczności jakim jest
praca, przenikając i oddziałując na inne
istotne obszary, takie jak gospodarka,
czy demograﬁa. Podobne wyzwania
stoją przed większością państw Unii
Europejskiej (w niektórych problem
ten osiągnął już poziom krytyczny),
co skutkuje wyjątkową aktywnością
wspólnoty w podejmowaniu działań
aktywizujących zawodowo młode osoby.
Obecna młodzież na przestrzeni
najbliższych 20 lat będzie stanowiła
główną siłę napędową krajowych
gospodarek. To pokolenie będzie
miało szczególnie utrudnione zadanie
z uwagi na wyjątkowo niewspółmierny
współczynnik osób w wieku
poprodukcyjnym do osób pracujących,
który istotnie przeorganizuje obraz
struktury społecznej za 20-30 lat.
W związku z tym bardzo ważne jest, aby
wykorzystać do maksimum potencjał

obecnej młodzieży wchodzącej na rynek
pracy.
Poniżej opisano główne wyzwania
demograﬁczne i społeczne, które
obrazują skalę problemu. W dalszej
części Raportu przedstawiamy wyniki
naszego badania wśród osób młodych,
pracodawców oraz pracowników
urzędów pracy – których opinia jest
cenna w kontekście zrozumienia i oceny
funkcjonowania osób młodych na rynku
pracy oraz możliwości ich skutecznej
aktywizacji.

3.1 Wyzwania
demograﬁczne
W Polsce zarysowuje się problem
kryzysu demograﬁcznego,
spowodowanego obniżonym
współczynnikiem przyrostu naturalnego,
charakterystycznym dla krajów
rozwiniętych. Coraz niższy wskaźnik
urodzeń do zgonów, wraz z wydłużającą
się średnią długością życia, przesuwa
granicę średniego wieku w Polsce.
Kształtująca się struktura demograﬁczna
wiązać się będzie ze wzrostem obciążeń
dla budżetu państwa, wyzwaniami
w obszarze ubezpieczeń emerytalnych
i w systemie zdrowia, a ponadto może
przyczynić się do obniżenia dynamiki
rozwoju gospodarczego.

Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego
wieku wysoki współczynnik dzietności
na poziomie 2,4 był efektem wchodzenia
w wiek reprodukcyjny pokolenia „baby
boomers”, wspomaganego ówczesnym
systemem pomocy społecznej. Od
tamtego momentu współczynnik
dzietności brutto systematycznie malał.
W ostatnich latach poziom dzietności
ustabilizował się na poziomie około
1,3, co jest o tyle niepokojące, że
obecne pokolenie wyżowe znajduje się
w wieku reprodukcyjnym 1.
Brak kolejnej fali wyżu w statystyce
urodzeń stanowi podłoże implikacji,
wobec których istnieje potrzeba
zwiększenia troski o stan młodych
ludzi i ich aktywność na rynku
pracy. Osoby młode zmagające się
z problemami zatrudnienia będą siłą
rzeczy później decydować się na
założenie rodziny i tym samym istnieje
poważne ryzyko wzmocnienia i tak już
dramatycznie zarysowującej się sytuacji
demograﬁcznej. Wśród młodych ludzi
problemy takie dotykają coraz większej
grupy, dlatego obszar aktywizacyjny
jest bardzo szeroki i może przynieść
zauważalne rezultaty.
Kolejnym aspektem wyzwań
demograﬁcznych w Polsce są emigracje
ludności. Wśród osób, które rozważają
opuszczenie kraju, 52% stanowią ludzie
młodzi w wieku 18-34 lat.2 Wybywanie
z kraju osób w wieku reprodukcyjnym
w przypadku, gdy osoby te nie planują
powrotu do kraju, również wzmacnia
niekorzystny trend współczynnika
dzietności w Polsce. Głównym motorem
napędowym migracji osób młodych
jest poszukiwanie lepiej płatnej pracy
lub godziwego zatrudnienia w ogóle,
a w konsekwencji szans na wyższy
standard życia. W podjęciu decyzji
o migracji zarobkowej pomagają
z pewnością również problemy
w znalezieniu zatrudnienia od razu po
ukończeniu szkoły. Spośród młodych
absolwentów, którzy mają trudności
w znalezieniu zatrudnienia, 25%
rozważa wyjazd z kraju (w przypadku
absolwentów niemających

Wykres 1. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 2010-2014.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG, na podstawie danych GUS.

problemów ze znalezieniem pracy po
skończeniu szkoły/studiów odsetek ten
wynosi 9%). Osoby te tracą nadzieje na
godny zarobek i pracę w wyuczonym
zawodzie w Polsce oraz nabierają
przekonania, że w kraju niezbędnym
czynnikiem do podjęcia pracy jest
posiadanie odpowiednich znajomości3.
Porażki w szukaniu zatrudnienia stają
się zatem – obok aspektów czysto
ﬁnansowych – silnym motywatorem do
rozważania migracji.
Liczba Polaków opuszczających kraj
częściowo kompensowana jest przez
imigrantów, szczególnie z Ukrainy,
Białorusi oraz Rosji. Przyjeżdżające tu
osoby również w większości stanowią
osoby młode, w wieku 18-34 lat. Saldo
migracji jednak od 10 lat przyjmuje

w Polsce wartości ujemne, co
przedstawia poniższy wykres.
Trudno w tej chwili przewidzieć wpływ
aktualnego kryzysu migracyjnego
w Europie (masowy napływ imigrantów
z Azji, Afryki i krajów bałkańskich) na
sytuację demograﬁczną w Polsce.
Aktualnie nasz kraj nie jest postrzegany
jako ostateczny cel dla imigrantów,
jednocześnie polityka rządu nie zakłada
szerokiego otwarcia się Polski na
przyjmowanie imigrantów – nie można
jednak przesądzić, czy w kolejnych
latach nie nastąpią tu jakieś zmiany.
Potencjalnie wpływ na sytuację
demograﬁczną w Polsce może mieć
również tzw. „Brexit4”– do Polski może

Wykres 2. Saldo migracji zagranicznych w Polsce w latach 2005-2014.

35543

20188
12601

2005

19219
15156

14354

2006

2007

2008

1038

1995

2009

2010

4092

2011

6447

2012

2013

2014
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Prognoza ludności na lata 2014-2015, Studia i analizy statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
Migracje Zarobkowe Polaków, Work Service i CEED Institute, 2015, s. 7.
J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2015, warunki i jakość życia Polaków, raport,
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 182.
Brytyjczycy w głosowaniu z dnia 23 czerwca 2016 r. opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej.
Formalny proces negocjacji z Unią dopiero nastąpi, trudno aktualnie przewidzieć jak długo potrwa oraz
na jakich ostatecznie warunkach wyjście Wielkiej Brytanii z Unii się dokona.
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wrócić część emigrantów, w tym osób
młodych.
W związku z upowszechnieniem
emigracji coraz częściej podnosi się
problem rosnących braków w postaci
młodzieży o wysokim potencjale.
Już teraz ﬁrmy zwracają uwagę na
brak odpowiednio wykwaliﬁkowanej
młodzieży i coraz silniej rysujące się
perspektywy „walki o talenty”. Brak
osób o odpowiedniej charakterystyce,
na którą składa się wiedza,
determinacja i umiejętność radzenia
sobie z problemami, może przełożyć
się na obniżenie efektywności
i produktywności, a co za tym idzie
mniejszą konkurencyjność na rynku 5.

3.2 Wyzwania
społeczne
Zgodnie z danymi Eurostatu (metodyka
BAEL6), bezrobocie w Unii Europejskiej
ukształtowało się w 2015 r. na średnim
poziomie 9,4%, natomiast w streﬁe
Euro wyniosło 10,9%. Dla Polski
stopa bezrobocia w 2015 r. wyniosła
odpowiednio 7,5% (BAEL), natomiast
według danych GUS wyniosła ona
9,8% (bezrobocie rejestrowane, dane
z urzędów pracy).
Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest
stosunkowo stabilna od niemal 10 lat,
trzeba jednak zaznaczyć, że w roku
2007 ze stopą wynoszącą 9,6% (BAEL)
Polska zajmowała przedostatnie miejsce
pod względem bezrobocia w Europie,
wyprzedzając jedynie Słowację. Na
skutek kryzysu ﬁnansowego bezrobocie
wzrosło w całej Unii Europejskiej.
Głównie odczuły to dwa kraje: Grecja
i Hiszpania, gdzie stopa bezrobocia
wyniosła w 2015 r. odpowiednio 24,9%
oraz 22,1%. Począwszy od roku 2014
można zauważyć rosnące tempo
wzrostu gospodarczego w Europie, co
skutkuje poprawą również w obszarze
rynku pracy. Na koniec roku 2014
bezrobocie rejestrowe (wg statystyk
GUS) wyniosło w Polsce 11,4%,
następnie spadło w 2015 roku do 9,8%
(spadek o 1,6 p.p.), aby w sierpniu 2016
ukształtować się na poziomie 8,5%
(dalszy spadek o 1,3 p.p.). Opierając się
5
6
7

o statystyki Eurostatu, poziom stopy
bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia
2016 r. kształtował się na poziomie
5,9%, przy średniej unijnej na poziomie
8,6%7.
Wśród osób bezrobotnych najliczniejszą
grupę stanowią osoby młode.
Problem ten znajduje się w centrum
zainteresowania Unii Europejskiej,
zważywszy na to, że w części krajów
Europy od kilku lat stopa bezrobocia
w tej grupie utrzymuje się na poziomie
krytycznym (powyżej 30%, w niektórych
krajach nawet powyżej 50%). Pomimo
tego, że zgodnie z ogólnym trendem
spadku bezrobocia w całej Europie,
bezrobocie wśród tej grupy również
spada, to nadal stanowi poważny
problem, nad którym należy się pochylić.
Poniżej przedstawiono strukturę
bezrobocia wśród osób w wieku 15-24

(znacznie wyższy niż stopa bezrobocia
ogółem w kraju), dający możliwość
aktywizacji zawodowej dużej grupy
ludności. Z punktu widzenia rozważań
nad kondycją polskiego rynku pracy nie
może zostać zbagatelizowana.
Przyczyny problemów w znalezieniu
zatrudnienia przez młodych ludzi
wynikają z różnorodnych czynników,
uzależnionych od poziomu osiągniętego
wykształcenia, płci, czy też miejsca
zamieszkania. Młodzi mężczyźni często
nie mają problemu w znalezieniu
zatrudnienia, nierzadko jednak jest
to praca podejmowana w tzw. szarej
streﬁe, bez umowy, przez co widnieją
w statystykach bezrobotnych.
Z kolei młode kobiety, ze względu
na konieczność opieki nad dziećmi,
nie mogąc posłać ich do żłobka czy
przedszkola z przyczyn ﬁnansowych

Wykres 3. Stopa bezrobocia w grupie wiekowej 15-24 lat, w wybranych krajach
Europy w Styczniu 2016 r.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Eurostatu.

lat, dla wybranych krajów, w których
wartości są największe na tle całej Unii.
Widać wyraźnie, że skala problemu
w Polsce jest znacznie mniejsza niż
w południowych regionach kontynentu.
W przedstawionych powyżej krajach
można mówić wręcz o epidemii braku
zatrudnienia wśród młodych ludzi –
nawet co druga osoba w wieku 15-24
lat nie ma pracy. W Polsce pomimo
tego, że stopa bezrobocia wśród osób
młodych znajduje się poniżej średniej
dla Unii, wciąż stanowi wysoki odsetek

Młodzi na rynku pracy, Analiza tematyczna, Nr 1/2015, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 4.
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_August_2016.png

lub braku dostępności miejsc w tych
placówek w miejscu ich zamieszkania,
przejściowo nie podejmują zatrudnienia.
Osoby, które ukończyły szkołę borykają
się z problemem niewystarczającego
doświadczenia. Z jednej strony
możliwości otrzymania wartościowego
stażu, czy praktyki są małe, a z drugiej
umiejętności absolwentów po
ukończeniu szkoły nie są wystarczająco
wysokie. Problem ten jest potęgowany
w przypadku występowania coraz
częściej różnicy pomiędzy oczekiwanym
wynagrodzeniem (nie współmiernym
do posiadanych umiejętności), a tym
oferowanym ze strony pracodawcy.
W ostatnich latach posiadanie dyplomu

wyższej uczelni przestaje stanowić
wartość na rynku pracy, ze względu na
masowość i niski poziom kształcenia.
W oczach pracodawcy niezbędne jest
potwierdzenie kwaliﬁkacji poprzez
działalność inną niż tylko w obszarze
pozyskiwania edukacji na uczelni.8
Kończenie studiów odracza również
moment wejścia młodych osób na rynek
pracy, w związku z tym ich aktywność
zawodowa jest niska na tym etapie
życia. Według raportu Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r.,
dwie trzecie osób do 24 roku życia
były bierne zawodowo, podczas
gdy współczynnik bierności osób
w przedziale wiekowym 25-34 wyniósł
13,9%9.
Wysoce niepokojące wydaje się być
nowe zjawisko, które coraz częściej
dotyka młodych ludzi. Na przestrzeni
ostatnich lat doszło do znacznego
zwiększenia się odsetka osób
o charakterystyce określanej skrótem
NEET (ang. „not in employment,
education or training”). Są to osoby,
które pomimo młodego wieku
nie podejmują działań związanych
z wykonywaniem pracy zarobkowej, ani
kształceniem się w celu przystosowania
do jej wykonywania w przyszłości. Pod
względem liczebności grupa ta zaczyna
wychodzić z marginesu i przybierać
zauważalne rozmiary – szacuje się, że
w skali całej Europy grupa ta może liczyć
ok. 14 milionów osób. Wśród czynników,
które najczęściej determinują pojawienie
się statusu NEET u młodych ludzi,
wymienia się np.: niskiej jakości
edukację, migracyjną przeszłość,
niepełnosprawność, pochodzenie
z rodzin rozwiedzionych lub takich, gdzie
rodzice mieli problem z zatrudnieniem,
niski przychód gospodarstwa
domowego lub zamieszkanie na
prowincji.10
Wzrost liczby młodych osób
o charakterystyce NEET na przestrzeni
ostatnich lat był związany z ogólną
sytuacją na rynku pracy, determinowaną
kryzysem ﬁnansowym. W związku z tym
tam, gdzie bezrobocie mocno wzrosło
w przeciągu ostatnich 10 lat, wzrósł
8
9

10
11

również udział grupy NEET w populacji
osób młodych. Niepokojącym może być
fakt, że w ostatnich dwóch latach liczba
osób o omawianej charakterystyce
w przypadku niektórych krajów
wzrosła, pomimo kształtujących się
korzystnych trendów na rynku pracy.
W 2015 r., w porównaniu do roku
poprzedniego, taka sytuacja miała
miejsce w Luxemburgu (wzrost +1,1%),
Rumunii (+1%), Finlandii (+0,6%),
Francji (+0,5%) i Belgii (+0,3%).
Warto odnotować, że większość
z wymienionych krajów nie zmaga się
z istotnym problemem bezrobocia,
posiada silną gospodarkę oraz stabilny
rynek pracy.

strony uruchamiane są kolejne środki
w celu aktywizacji tej grupy wiekowej,
czy wsparcia jej funkcjonowania
w społeczeństwie – w postaci usług
urzędów pracy, świadczeń socjalnych
i innych aktywności wspierających.
Poza skutkami ekonomicznymi,
można wymienić również szereg
niekorzystnych skutków społecznych
– u osób z charakterystyką NEET
zwiększa się ryzyko wystąpienia
problemów zdrowotnych, odracza
się moment wejścia w dorosłość,
założenia rodziny, a co za tym idzie
nie następuje usamodzielnienie takiej
osoby. W krajach gdzie problem stanowi

Wykres 4. Struktura NEET w wybranych krajach UE.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Eurostatu.

W Polsce liczba młodzieży o statusie
NEET na przestrzeni lat kształtuje się
blisko średniej UE, trend zmian w tym
kierunku obrazuje wykres nr.4.
Zwiększenie populacji osób
o charakterystyce NEET jest
niekorzystne zarówno z punktu
widzenia Państwa jak i społeczności.
Z jednej strony marnowany jest
potencjał młodej osoby, która jest
nieaktywna w najefektywniejszym do
nauki i zbierania doświadczeń okresie
życia. Wkład, jaki taka osoba może
wnieść do rozwoju gospodarki istotnie
się zmniejsza, maleją też szanse,
że zwróci się poniesiony wieloletni
nakład na jej edukację. Z drugiej

Młodzi na rynku pracy…, op. cit., s. 2.
Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział
Analiz i Statystyki.
http://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1
B. Seraﬁn-Juszczak, NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 49, 2014.

duży odsetek zauważono również
zwiększenie przestępczości.11

3.3 Wnioski – diagnoza
problemu
Polska, podobnie jak pozostałe kraje
Europy, zmaga się z problemem
tracenia potencjału prawdopodobnie
najbardziej produktywnej grupy
wiekowej, tj. osób w wieku 20-30
lat, która to grupa stanowi większość
w całej strukturze osób bezrobotnych.
Jednocześnie notuje się dużą liczbę
osób o charakterystyce NEET – które nie
są zainteresowane edukacją ani pracą,
pomimo młodego wieku. Uwzględniając
dodatkowo tendencję do starzenia się
społeczeństwa, niski przyrost naturalny
oraz silne ruchy migracyjne (zwłaszcza
w grupie osób młodych), problem

Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych

13

niewykorzystanego potencjału osób
młodych staje się jeszcze bardziej
dotkliwym. Konsekwencje takiego
stanu rzeczy dla gospodarki oraz
sytuacji społecznej w kraju mogą być
już w niedalekiej przyszłości bardzo
poważne.
Młodzi ludzie na skutek zachodzących
zmian demograﬁcznych będą stanowić
coraz mniejszy odsetek w całej
populacji. Jednocześnie mają oni
największy potencjał produkcyjny,
a mimo to w największym stopniu ze
wszystkich grup wiekowych zmagają
się z problemami w znalezieniu
zatrudnienia. W związku z powyższym
niezbędne jest umożliwienie osobom
młodym płynnego przejścia z etapu
edukacji do debiutu na rynku pracy.
Działania w tym zakresie muszą także
uwzględniać fakt, iż obecne i przyszłe
pokolenia osób młodych cechują się
zgoła odmienną charakterystyką, niż
ich rówieśnicy kilkanaście lat temu,
czy też inne grupy wiekowe aktualnie
funkcjonujące na rynku pracy. Potrzebne
mogą być zatem inne narzędzia, inne
formy pomocy, inne sposoby dotarcia do
osób młodych.
W przypadku braku interwencji
w problematykę zatrudnienia młodych
istnieje ryzyko pogłębienia się trendu
starzenia społeczeństwa. W długim
okresie czasu młodzi ludzie, w obliczu
problemów z zatrudnieniem, mogą
coraz później usamodzielniać się,
odraczać moment założenia rodziny,
emigrować na większą skalę.
W interesie nas wszystkich jest,
aby te osoby szybko podejmowały
pracę, napędzały koniunkturę poprzez
zwiększoną konsumpcję, płaciły daniny
publiczne i składki emerytalne (co
jest szczególnie istotne w przypadku
obecnie całkowicie repartycyjnego
modelu emerytalnego, polegającego
na wypłacie świadczeń emerytalnych
z płaconych na bieżąco składek osób
pracujących). Niebezpieczeństwo
„straconego pokolenia” przestaje być
jedynie hasłem odzwierciedlającym
potencjalne ryzyko, a staje się powoli
smutną rzeczywistością12.
12
13
14
15

Oprócz skutków gospodarczych,
istnieje szereg niekorzystnych zmian,
dotykających indywidualnie każdą
z jednostek, które mogą przełożyć się
na masowe skutki społeczno-polityczne
w kraju. Problemy ze znalezieniem
pracy mogą oddziaływać na młodych
ludzi w ten sposób, że tracą oni

podkreślając, że nie samo bezrobocie
stanowi bodziec do politycznej agresji ze
strony młodych ludzi, lecz szeroko pojęta
frustracja i gniew wywołana poczuciem
bezradności, braku perspektyw
i niesprawiedliwości, za które obwiniają
władze.13 14
Podsumowując, wśród negatywnych
skutków bezrobocia wśród młodych,

Tabela 1. Skutki bezrobocia wśród młodych
Skutki krótkookresowe

Skutki długookresowe

• niedostatek wysoko wykwaliﬁkowanych
młodych ludzi, „walka o talenty”

• potęgowanie oraz przyspieszanie
niekorzystnych przemian
demograﬁcznych, w szczególności
opóźnianie procesów zakładania
rodziny – w tym procesów reprodukcji,
przesuwanie momentu urodzenia
pierwszego dziecka u kobiet

• rosnąca emigracja zarobkowa
• zwiększanie się populacji młodzieży
NEET
• niezadowolenie społeczne i potencjalne
zamieszki wywołane frustracją młodych
ludzi
• zwiększone nakłady społeczne na zasiłki
i inne narzędzia wspomagające młodych

• obniżenie wartości wpłacanych danin
publicznych, składek emerytalnych
– z jednoczesnym zwiększaniem się
odsetka osób wchodzących w wiek
emerytalny
• duża dysproporcja pomiędzy kwotą
wypłacanych świadczeń emerytalnych,
a płaconych składek
• zmniejszona konsumpcja, brak bodźców
pobudzających gospodarkę, mniejsze
wpływy do budżetu z tytułu podatków,
spadek PKB

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie danych Eurostatu.

w długim okresie poczucie wartości,
rośnie w nich przekonanie o własnej
bezsilności, zmniejsza sie się nadzieja
na poprawę sytuacji i w związku z tym
stopniowo maleje prawdopodobieństwo
znalezienia satysfakcjonującego
zatrudnienia. Spada poczucie
zadowolenia i satysfakcji z życia,
co może przełożyć się na obniżoną
produktywność w przyszłości, może
też prowadzić do wzrostu niepokojów
społecznych. Przeprowadzone badania
w zakresie związków między brakiem
pracy młodych ludzi a występowaniem
zamieszek potwierdzają istnienie
dodatniej korelacji, jednakowoż

H. Dietriech, Youth uneployment in Europe, Friedrich Ebert Stiftung Study, 2012, s. 3.
Ibidem, s. 7.
Youth & Consequences, Unemployment, Injustice and Violence, MercyCorps, 2015.
Program POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój) odpowiada na potrzeby w obszarze zatrudnienia, włączenia
społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

w podziale na krótko- i długo-okresowe,
można wymienić następujące aspekty:

3.4 Wybrane działania
podejmowane
w kraju i Unii
Europejskiej
Skuteczna aktywizacja młodych na
rynku pracy jest jednym z priorytetów
Unii Europejskiej, w tym Polski.
W odpowiedzi na to wyzwanie
realizowane są działania mające na
celu wsparcie młodych bezrobotnych
w znajdywaniu satysfakcjonującego
zatrudnienia. Wśród takich działań
należy wymienić funkcjonujący w Polsce
program PO WER15 – działający w skali
krajowej, na który przeznaczono 4,4

mld euro. Dodatkowo funkcjonuje
16 programów o skali regionalnej
z łącznym zasobem środków 8,8 mld
euro. Fundusze te pochodzą z Unii
Europejskiej. Z krajowej puli 1,7 mld
zostanie przeznaczone specjalnie na
rozwiązywanie problemu młodych
osób na rynku pracy, uwzględniając
młodzież NEET. Oczekiwane rezultaty
mają przynieść zmniejszenie bezrobocia,
uwzględniając również bezrobocie
ukryte (szarą strefę) na prowincji oraz
lepsze przystosowanie absolwentów do
potrzeb pracodawców.
Podobną formą pomocy jest również
program „Gwarancje dla młodzieży”,
polegający na zapewnieniu osobom
do 25 lat pomocy w znalezieniu pracy,
edukacji bądź stażu lub przyuczenia
do zawodu w ciągu 4 miesięcy od
utraty pracy lub zakończenia edukacji16.
Koncentruje się on również na osobach
o charakterystyce NEET. W skali
całej Unii Europejskiej program ten
funkcjonuje jako Youth Employment
Initiative (YEI), skierowany głównie do
osób poniżej 25 roku życia, żyjących
w regionach gdzie bezrobocie wśród
młodych przekraczało 25%. Całkowity
budżet programu na lata 2014-2020
wynosi 6,4 mld Euro.

zwiększanie płacy minimalnej może
rodzić odwrotny do zamierzonego
skutek. Istotny jest również aspekt
powszechnego zatrudniania młodych
ludzi na czas określony. Przeprowadzone
badania udowodniły, że w przypadku
zatrudnienia na umowy tego typu
istnieje zwiększona trudność w przejściu
na umowę na czas nieokreślony, ze
względu na brak systematycznego
doszkalania się w określonym
zawodzie. W kontekście wprowadzania
polityk ułatwiających start na rynek
pracy młodym ludziom wskazuje
się na korzyści, jakie niesie ze sobą
asystowanie przy poszukiwaniu
zatrudnienia, subsydiowanie
staży, tworzenie miejsc pracy czy
doﬁnansowania start-upów. Zwraca się
również uwagę na to jak poszczególne
ze środków mogą wpłynąć na poprawę
sytuacji w konkretnym okresie czasu
(efekty długo lub krótkookresowe).

Nie tylko struktury Unijne zauważają
problem aktywizacji młodych ludzi
w Europie na rynku pracy. Raport
Międzynarodowej Organizacji Pracy
(International Labour Organization)
zwraca uwagę na to, że grupa ta jest
najbardziej wrażliwą na modyﬁkacje
i zmiany populacją wśród bezrobotnych,
a jednocześnie debiut na rynku pracy
jest kluczowy dla osób młodych ze
względu na ułożenie się ich kariery
w przyszłości. Metody walki z tym
problemem w poszczególnych
państwach z reguły są skoncentrowane
na obszary edukacji zawodowej, płacy
minimalnej i wdrażaniu programów
i polityk aktywizacji. Raport zwraca
uwagę, że o ile pierwszy z obszarów
dotyczący edukacji jest kluczowy –
pozwala na dopasowanie umiejętności,
które mają zostać wykorzystane
w przyszłym miejscu pracy, to

16

17

Plan realizacji „Gwarancji dla Młodzieży” w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 15.
W. Eichhorst, U. Rinne, Promoting youth employment through activation strategies, Employment Policy Department,
Employment Working Paper No. 163, International Labour Ofﬁce, Geneva 2014.
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4

Osoby młode
na rynku pracy –
analiza sytuacji
obecnej
4.1 Aktualnie dostępne
narzędzia i formy
aktywizacji
zawodowej osób
młodych
Zadania związane z aktywizacją
zawodową osób bezrobotnych,
w tym osób młodych, należą przede
wszystkim do obszaru działania
Publicznych Służb Zatrudnienia.
Operacyjnie zadania te realizowane są
przez powiatowe urzędy pracy, które
mają do dyspozycji szereg narzędzi
służących do tego, aby umożliwić
i ułatwić osobom bezrobotnym
skuteczne wejście lub powrót na rynek
pracy.
Obecnie oferowanymi narzędziami
aktywizacji są:
• dodatek aktywizacyjny,

• refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy,
• ﬁnansowanie kosztów
zorganizowanego przejazdu
bezrobotnych i poszukujących pracy,
w związku z udziałem tych osób
w targach pracy i giełdach pracy
organizowanych przez wojewódzki
urząd pracy w ramach pośrednictwa
pracy,
• prace interwencyjne,
• prace społecznie użyteczne,
• środki na podjęcie działalności
gospodarczej, na założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
• roboty publiczne,
• staż,
• przygotowanie zawodowe dorosłych,
• refundacja kosztów opieki nad
dzieckiem lub osobą zależną,
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• umowa z agencją zatrudnienia na
doprowadzenie bezrobotnego do
zatrudnienia,

• świadczenie aktywizacyjne po
przerwie związanej z wychowaniem
dziecka,

• pożyczka na utworzenie stanowiska
pracy dla bezrobotnego,

• refundacja kosztów składek
na ubezpieczenia społeczne za
bezrobotnych do 30 roku życia
podejmujących pierwszą pracę.

• pożyczka na podjęcie działalności
gospodarczej,
• sﬁnansowanie usług doradczych
i szkoleniowych osobom, którym
udzielono pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej,
• jednorazowe umorzenie należności
z tytułu udzielonej pożyczki na
podjęcie działalności gospodarczej,
• umorzenie w całości lub części
należności z tytułu niespłaconej
pożyczki na utworzenie stanowiska
pracy dla bezrobotnego / pożyczki na
podjęcie działalności gospodarczej,
• pokrycie składek na ubezpieczenia
społeczne rolników w okresie
pierwszych 4 kwartałów po
rozwiązaniu stosunku pracy lub
stosunku służbowego,
• sﬁnansowanie kosztów szkolenia
w celu podjęcia zatrudnienia lub
pozarolniczej działalności poza
gospodarstwem rolnym,

Większość z powyższych narzędzi
kierowana jest do ogółu osób
bezrobotnych, niektóre jednak są
dedykowane w szczególności osobom
młodym. Dobór właściwych form
i narzędzi aktywizacji dokonywany
we współpracy między osobą
bezrobotną a jej opiekunem (doradcą
klienta) z ramienia urzędu pracy.
W szczególności w pierwszym kroku
następuje proﬁlowanie pomocy, które
umożliwia przejście do opracowania
indywidualnego planu działania18.
Skuteczność i przydatność aktualnie
stosowanych form aktywizacji
oceniana jest rokrocznie przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej na podstawie danych

• programy specjalne,
• programy regionalne,

Efektywność
zatrudnieniowa

Liczba
aktywizowanych

5 940,01

48 %

75 209

prace
interwencyjne

10 240,32

87,09 %

53 213

roboty publiczne

12 534,56

71,53 %

35 611

prace społecznie
użyteczne

-

-

-

9 797,45

80,43 %

239 996

środki na podjęcie
działalności
gospodarczej

21 532,49

91,74 %

47 284

refundacja
doposażenia
stanowiska pracy

36 842,67

75,69 %

32 923

efektywność
podstawowych
form

13 091,87

75,26 %

484 236

staże

• zlecanie działań aktywizacyjnych,
• bon szkoleniowy, stażowy
i zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie,
dla bezrobotnego do 30 roku życia,
• refundacja kosztów poniesionych
z tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w związku
z zatrudnieniem skierowanego
bezrobotnego,

• grant na telepracę,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej dokonuje cyklicznej oceny
wykorzystania oraz skuteczności
aktualnie stosowanych form
aktywizacji. Poniżej zamieszczamy
wybrane dane za rok 2015.

Efektywność
kosztowa
szkolenia

• Program Aktywizacja i Integracja,

• zwrot kosztów przejazdu
i zakwaterowania,

4.2 Wykorzystanie
i przydatność
obecnych form
aktywizacji osób
młodych

Tabela 2. Efektywność oferowanych narzędzi aktywizacji bezrobotnych w Polsce
w 2015 r.

• jednorazowe środki na podjęcie
pozarolniczej działalności lub na zakup
ziemi, nie wyłączając działalności
wytwórczej lub usługowej związanej
z rolnictwem,

• stypendia w okresie kontynuowania
nauki,

z urzędów pracy (patrz rozdział 4.2
poniżej). Realizując nasze badanie
chcieliśmy pozyskać dodatkowe
opinie w tym zakresie od samych
zainteresowanych – osób młodych oraz
pracowników urzędów pracy (patrz
rozdział 4.3).

Źródło: Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (dz. u. poz. 598), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa 2016, s. 75.
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http://psz.praca.gov.pl/-/69796-proﬁlowanie-pomocy

Według danych Ministerstwa
najbardziej efektywnym środkiem
aktywizacji jest doﬁnansowanie do
prowadzenia działalności gospodarczej

Wśród osób młodych do 30 roku życia
wykorzystanie podstawowych narzędzi
aktywizacji zawodowej kształtowało się
następująco:

Tabela 3. Wykorzystanie narzędzi aktywizacji przez młodych ludzi do 30 roku
życia w Polsce.
Liczba
aktywizowanych

Liczba osób zatrudnionych
po skorzystaniu
z narzędzia

17 662

8 419

7 451

7 132

doﬁnansowanie
działalności gospodarczej

21 835

9 0901

refundacja kosztów
zatrudnienia

18 452

2 987

33 412*

20 412

147 282*

110 851

231

89

5 222

1 125

Narzędzie
aktywizacji
prace interwencyjne
roboty publiczne

szkolenia
staż
przygotowanie
zawodowe dorosłych
praca społecznie
użyteczna

* - z uwzględnieniem danych dotyczących narzędzi przeznaczonych wyłącznie dla młodych ludzi (bony stażowe
i szkoleniowe)
1 – osoby prowadziły działalność gosp. 3 miesiące po zakończeniu umowy
Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy.

(91,7%) oraz prace interwencyjne
(87,1%). Zainteresowanie tymi
środkami jest dość wysokie i wynosi
około 50 tys. osób na każdy z nich.
Najbardziej popularne narzędzie, czyli
staż (niemal 240 tys. osób w 2015) jest
nieco mniej efektywne – współczynnik
efektywności wyniósł 80,4%. Należy
jednak zwrócić uwagę, na to, że
za narzędzie efektywne uznaje się
narzędzie, które prowadzi do podjęcia
zatrudnienia – za zatrudnienie uznaje
się zarówno podjęcie działalności
gospodarczej, prace interwencyjne
oraz uczestniczenie w stażu. Nie
ma natomiast pewności, że osoba
uczestnicząca w tej formie utrzyma
zatrudnienia po jej zakończeniu (czyli
po zakończeniu jej doﬁnansowania).
Dane wskazują, że szkolenia są
najmniej efektywnym środkiem,
choć relatywnie najtańszym
w tym zestawieniu – jedynie 48%
aktywizowanych uzyskało zatrudnienia
w wyniku ich odbycia.

Zdecydowanie najbardziej popularnym
narzędziem jest staż (58,7%
liczby zaktywizowanych osób
z wykorzystaniem tego narzędzia),
dalej plasują się szkolenia (13,3%)
oraz doﬁnansowanie działalności
gospodarczej (8,7%). Spośród tych
trzech najbardziej popularnych narzędzi,
staże cechują się też największą
efektywnością zatrudnieniową
(75,3%).
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Odnośnie nowych narzędzi
skierowanych wyłącznie do osób
młodych (poniżej 30 roku życia),
Ministerstwo
przedstawia
Odnośnie
nowych
narzędziponiższe
dane dotyczące
ich wykorzystania:
skierowanych
wyłącznie
do osób

przyniosły nam również wywiady
grupowe (grupy fokusowe), jakie
przeprowadziliśmy wśród uczniów
iprzyniosły
studentów.
Jużrównież
na wstępnie
można
nam
wywiady
stwierdzić,
że przed
urzędami
grupowe (grupy
fokusowe),
jakie

młodych (poniżej 30 roku życia),
przeprowadziliśmy wśród uczniów
Tabela 4. Wykorzystanie
przeznaczonych
dlamożna
młodych
Ministerstwo
przedstawianarzędzi
poniższeaktywizacyjnych
i studentów.
Już na wstępnie
osób dotyczące
poniżej 30ich
roku
życia w Polsce.
dane
wykorzystania:
stwierdzić, że przed urzędami
Liczba osób zatrudnionych
Tabela 4. Wykorzystanie narzędzi aktywizacyjnych przeznaczonych
dla młodych
Liczba
po skorzystaniu
Narzędzie
osób
poniżejaktywizacji
30 roku życia w Polsce.
aktywizowanych
z narzędzia
refundacja składek na
Narzędzie
aktywizacji
ubezpieczenia
społeczne
bon szkoleniowy
refundacja składek na
bon stażowy społeczne
ubezpieczenia

Liczba
44
aktywizowanych
5 942

Liczba osób zatrudnionych
31
po skorzystaniu
z narzędzia
4 191

44
9 054

31
11 867*

bon szkoleniowy
bon zatrudnieniowy

5 942
3 236

4 191
378

bon stażowy
bon na zasiedlenie

9 054
6 789

11 867
3 906

bon zatrudnieniowy

3 236

378

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy.

* bon
Uwaga:
2015 r. staż (w ramach bonu stażowego) ukończyło
12 989 osób. Ze względu na dużą popularność
naWzasiedlenie
6 789
3 906
bonów stażowych
w II połowie 2014 r.,pracy
liczba kończących
w 2015 r. jest wyższa niż
rysuje sięstaże
perspektywa
Realizując
naszedystrybuowanych
badanie19 chcieliśmy
tych, którzy staż rozpoczęli. Stąd też wyższa liczba osób zatrudnionych po skorzystaniu z tego narzędzia.
dużych wyzwań, nawet pomimo
przeprowadzić
Źródło: Sprawozdaniewłasną
MPiPS-01analizę
o rynku pracy.

wykorzystania i przydatności obecnych
19
form
aktywizacji
młodych
Realizując
nasze osób
badanie
chcieliśmy
–przeprowadzić
jako uzupełnienie
oficjalnych
własną analizę
statystyk
udostępnianych
przez
wykorzystania
i przydatności
obecnych
administrację
rządową.
W
tym celu
form aktywizacji osób młodych
przeprowadziliśmy
ankietowe
– jako uzupełnienie badanie
oficjalnych
wśród
młodych
osób
bezrobotnych
statystyk udostępnianych przez
zarejestrowanych
w urzędach
administrację rządową.
W tympracy
celu
oraz
wśród
doradców
PUP,
przeprowadziliśmy badanie pracujących
ankietowe
zwśród
klientami.
Dodatkowe
informacje
młodych
osób bezrobotnych

poprawiającej się sytuacji na rynku
pracy.
Sukcesywnie
rośnie bowiem
pracy rysuje
się perspektywa
liczba
osób
bezrobotnych,
którzy jako
dużych wyzwań, nawet pomimo
przyczynę
dla
swojego
stanu
wskazują,
poprawiającej się sytuacji na rynku
że
wyczerpali
wszelkie
znane
pracy. Sukcesywnie rośnie bowiem
możliwości
aktywizacji zawodowej
liczba osób bezrobotnych,
którzy jako
(obrazuje
to
wykres
5 poniżej).
Na
przyczynę dla
swojego
stanu wskazują,
koniec
roku
2014
liczba
takich
osób
że wyczerpali wszelkie znane
wzrosła
o prawie
80 tys.,
w stosunku
możliwości
aktywizacji
zawodowej
do
roku
2010.
(obrazuje to wykres 5 poniżej). Na

zarejestrowanych w urzędach pracy
koniec roku 2014 liczba takich osób
oraz wśród doradców PUP, pracujących
wzrosła o prawie 80 tys., w stosunku
zWykres
klientami.
Dodatkowe
informacje
dona
roku
2010.
5. Wielkość
populacji
bezrobotnych
przestrzeni
2010-2014 r.,
uzasadniających pozostawanie bez pracy wyczerpaniem wszystkich znanych
możliwości poszukiwania pracy.
Wykres 5. Wielkość populacji bezrobotnych na przestrzeni 2010-2014 r.,
uzasadniających pozostawanie bez pracy wyczerpaniem wszystkich znanych
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4.3 Badanie KPMG. Analiza wykorzystania
i przydatności dostępnych form aktywizacji
4.3.1 Wprowadzenie.
Informacje o badaniu,
grupach respondentów.
Bardzo istotną kwestią było
ustalenie charakterystyki osób
bezrobotnych, którzy wzięli udział
w badaniu. Poniżej przedstawiono
informacje dotyczące m.in. struktury
wykształcenia respondentów, tego
z jakich miejscowości pochodzą, ich
wcześniejszego doświadczenia na rynku
pracy oraz okresu pozostawania bez
zatrudnienia. Na podstawie postawionej
wcześniej wstępnej diagnozy
spodziewaliśmy się określonego
szablonu najczęściej udzielanych
odpowiedzi, który został w dużym
stopniu potwierdzony.
Struktura wyksztalcenia respondentów
kształtowała się następująco:

z dwojakiego rodzaju problemem –
z jednej strony z brakiem wyuczonego
zawodu, który nabywają osoby wraz
z ukończeniem szkoły zawodowej,
z kolei na stanowiskach w obszarze
pracy intelektualnej przegrywają
na ogół rywalizację na rynku pracy
z absolwentami studiów wyższych.
Reprezentanci tej grupy nie są
zatem ukierunkowani na konkretne
zapotrzebowanie ze strony rynku
pracy. Liczną grupę stanowią również
respondenci z wykształceniem wyższym
(31%). Jest to wynik obrazujący obecne
trendy w szkolnictwie – masowość
edukacji wyższej, idąca nierzadko
w parze z niską jakością wchodzących
na rynek pracy absolwentów oraz
ogólna nadpodaż magistrów, która
nie jest wchłaniana przez rynek pracy.

Wykres 6. Struktura wykształcenia respondentów.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie wyników badania ankietowego.

Najliczniejszą jest grupa posiadająca
wykształcenie policealne i średnie
zawodowe (43%). Grupa ta zmaga się

Poniższy wykres obrazuje doświadczenie
zawodowe respondentów w latach.

Wykres 7. Liczba respondentów w podziale na staż pracy.
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Jak widać na powyższym wykresie,
znaczącą większość (69%)
respondentów stanowią osoby
z niewielkim lub bez jakiegokolwiek
doświadczenia zawodowego. Stanowi
to egzempliﬁkację podnoszonego
niejednokrotnie problemu wśród
młodych ludzi szukających pracy –
kandydatury osób bez doświadczenia
zawodowego są na ogół odrzucane
przez pracodawców. Opinie takie
pojawiały się w trakcie badań
fokusowych ze studentami, szerzej
problem został opisany w rozdziałach
4.6 oraz 5.
Kolejnym istotnym wymiarem jest
długość okresu pozostawania bez
pracy. Jak pokazuje poniższy wykres,

4.3.2 Doświadczenia
w korzystaniu / pracy
z narzędziami
Chcąc ocenić, z jakim natężeniem
poszczególne narzędzia aktywizacji
były wykorzystywane przez młodych
bezrobotnych, zadaliśmy szereg
pytań doprecyzowujących. Ich
celem było zbadanie, gdzie obecnie
skierowana jest największa uwaga ze
strony osób szukających pracy, oraz
które z narzędzi można określić jako
„martwe”. Na pytania odpowiadali
zarówno pracownicy PUP jak i sami
zainteresowani, celem wyeliminowania
subiektywizmów.

Wykres 8. Liczba respondentów w podziale na okres pozostawania bez pracy.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie wyników badania ankietowego.

większość młodych bezrobotnych
z badanej grupy (121 osób)
pozostawała na bezrobociu przez
okres 6-12 miesięcy, co stanowiło
41% całości badanej populacji. Drugą
najliczniejszą grupę stanowiły osoby
bezrobotne pozostające bez pracy
przez 1-3 miesięcy (73 osoby, 25%).
Należy jednak zwrócić uwagę, że
w tym przypadku specyﬁka badanej
grupy determinuje rezultaty na takim
poziomie – osoby młode, wchodząc
dopiero na rynek pracy, rzadziej będą
notowały długie okresy pozostawania
bez pracy. Mimo to grupa będąca na
bezrobociu ponad rok była zauważalna
- wyniosła 69 osób, co stanowi 24%
całości badanej populacji.

Wśród narzędzi cieszących się dużym
zainteresowaniem pracownicy
wskazywali staż (107 wskazań),
doﬁnansowanie podejmowania
działalności gospodarczej (84), bon
stażowy (83), szkolenia (75) oraz bon
zatrudnieniowy (44). Wyniki w dużej
mierze pokrywają się z faktycznym
wykorzystaniem, wskazywanym przez
bezrobotnych (wykres nr. 10) oraz
oﬁcjalnymi danymi MRPiPS (patrz
rozdział 4.2).
Wykres 9. Narzędzia aktywizacji zawodowej, z których młodzi bezrobotni
najczęściej chcą korzystać, zdaniem pracowników PUP.
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Wykres 10. Narzędzia aktywizacji według wykorzystania, zdaniem osób
bezrobotnych.
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Widać wyraźnie, że wybór osób
bezrobotnych odzwierciedla opinie
wyrażane przez większość pracowników
PUP – staż w największym stopniu
otwiera młodym osobom drogę na rynek
pracy i pozwala utrzymać lub zdobyć
nowe zatrudnienie po jego odbyciu.
Jest to niewątpliwie także rezultat
aktywnego działania pracowników służb
zatrudnienia, ukierunkowujących młode
osoby na tę formę aktywności.
Dla pięciu najatrakcyjniejszych
zdaniem pracowników PUP narzędzi
pozyskaliśmy i przeanalizowaliśmy ich
opinie w zakresie oceny tych narzędzi
oraz uwarunkowań dla ich częstego
oferowania osobom młodym.

Lista najatrakcyjniejszych narzędzi
aktywizacyjnych (zdaniem pracowników
PUP):
• staż,
• doﬁnansowanie podjęcia działalności
gospodarczej,
• bony stażowe,
• szkolenia, kursy zawodowe, bon
szkoleniowy,
• bony zatrudnieniowe.
We wszystkich pięciu przypadkach
najczęściej wskazywano na wysoki
poziom dopasowania tych narzędzi
do grupy wiekowej oraz ich wysoką
skuteczność w tej grupie – umożliwiają

zdobycie doświadczenia, które stanowi
dużą wartość na rynku pracy. Ponadto,
wymienione narzędzia oceniono
jako uniwersalne – można je łatwo
dopasować do potrzeb bezrobotnych.
W przypadku doﬁnansowania do
prowadzenia działalności gospodarczej
zwracano uwagę na to, że młodzi
ludzie mieli znaczną wiedzę na temat
tego narzędzia i wykazywali inicjatywę

ze swojej strony. Nie bez znaczenia
pozostawał również fakt, że narzędzia
te są najczęściej oferowane (lub
preferowane) przez pracodawców
(dotyczy to przede wszystkim stażu).
Ankietowanych pracowników PUP
poproszono o ocenę kryteriów wyboru
narzędzi aktywizacji zawodowej,
proponowanych danemu klientowi:

Tabela 5. Ocena kryteriów wyboru narzędzi aktywizacji zawodowej (liczba
pracowników PUP udzielających danych odpowiedzi).

Kryterium
nie jest
brane pod
uwagę (1)

Kryterium
jest brane
pod uwagę,
ale ma
niewielkie
znaczenie (2)

Kryterium
jest brane
pod uwagę,
ma średnie
znaczenie (3)

Kryterium
jest brane
pod uwagę
i ma istotne
znaczenie (4)

Kryterium
jest
decydujące
(5)

Średnia
ocena
kryterium

2

10

11

41

38

4,01

Wynik analizy
indywidualnych
predyspozycji
zawodowych danego
klienta (np. wynik
dodatkowej ankiety)

10

12

23

50

7

3,31

Specyﬁka branżowa
(narzędzie standardowo
proponowane osobom
z danej branży lub
o danych kwaliﬁkacjach)

11

7

36

41

7

3,25

Preferencje wyrażone przez
klienta

4

5

21

50

22

3,79

Stopień odpowiadania na
zapotrzebowanie ze strony
pracodawców

0

7

20

50

24

3,90

Dostępność środków na
dane narzędzie w danym
momencie

3

1

4

22

72

4,56

n = 102

Adekwatność do potrzeb
klienta w ocenie doradcy
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Wszystkie spośród wymienionych
kryteriów wyboru narzędzi aktywizacji
zawodowej proponowanych danemu
klientowi zostały ocenione jako
istotne (średnia powyżej 3). Kryterium
najczęściej wskazywane jako
decydujące to dostępność środków
ﬁnansowych na stosowanie danego
narzędzia w danym momencie,
a w drugiej kolejności jego adekwatność
do potrzeb klienta w ocenie doradcy
(dostępność środków pieniężnych, jako
warunek kluczowy dla proponowania
danego narzędzia, potwierdza się
również w dalszej części raportu,
odnośnie swobody pracowników
PUP w przydzielaniu narzędzi – patrz
rozdział 4.3.3). Kryteriami, które
respondenci wskazali jako te, które
mają relatywnie najmniejsze znaczenie
w doborze narzędzi aktywizacyjnych
są: specyﬁka branżowa oraz wynik
analizy indywidualnych predyspozycji
zawodowych danego klienta. Taka
obserwacja może być zaskakująca,
zwłaszcza w kontekście istotności
analizy indywidualnych predyspozycji
zawodowych. Niewątpliwie mamy tu do
czynienia ze złożeniem kilku czynników:

• istnieją ograniczenia ﬁnansowe
w zakresie możliwości sﬁnansowania
poszczególnych narzędzi (część
środków w dyspozycji urzędu
pracy posiada odgórnie nałożone
ograniczenie, co do możliwości ich
wykorzystania na konkretne cele /
narzędzia / grupy docelowe),
• nadmierna liczba klientów
przypadających na jednego doradcę
(średnio prawie 500 osób na 1
pracownika).
Wskazane powyżej czynniki przyczyniają
się do tego, że możliwości zastosowania
zindywidualizowanego podejścia do
klienta w urzędzie pracy są ograniczone.
Zdaniem osób bezrobotnych, które nie
korzystają z narzędzi aktywizacyjnych,
najczęstszą przyczyna tego stanu
rzeczy jest właśnie brak możliwości
dopasowania oferowanych narzędzi
do indywidualnych potrzeb. Inne
wskazywane przyczyny to przede
wszystkim brak dostępu lub
niewystarczający zakres informacji, jakie
są w posiadaniu osób bezrobotnych.

• urzędy pracy dysponują tylko częścią
ofert pracy, jakie są dostępne na rynku
(nie ma obowiązku zgłaszania ofert
pracy do urzędu pracy),
Wykres 11. Przyczyny niekorzystania z narzędzi aktywizacji przez bezrobotnych.
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Jednocześnie w opinii pracowników
urzędów pracy bezrobotni są
w większości zainteresowani różnymi
narzędziami aktywizacyjnymi, nie
ograniczając się wyłącznie do ofert
pracy.

wśród odpowiedzi, które potwierdzały
występowanie odmów). Jeśli jednak do
odmowy ze strony osoby bezrobotnej
dochodzi, to głównym powodem
jest najczęściej brak faktycznego
zainteresowania znalezieniem pracy

Wykres 12. Ocena zainteresowania bezrobotnych narzędziami aktywizacji,
innymi niż oferty pracy.
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Zdarza się, że osoba bezrobotna
odmawia skorzystania z oferowanego
jej narzędzia aktywizacyjnego,
większość pracowników urzędów
pracy wskazuje, że taka sytuacja ma
miejsce sporadycznie (79% wskazań

– może to oznaczać funkcjonowanie
w szarej streﬁe i brak woli podjęcia
legalnego zatrudnienia, może to być
też efekt braku motywacji do podjęcia
pracy.

Wykres 13. Przyczyny odmowy skorzystania z narzędzi aktywizacji.
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W przypadku odmowy (zdaniem
pracowników PUP), osoby bezrobotne
najczęściej z góry były nastawione na
rezygnację, bez względu na jakość
przedstawianej oferty. Wśród innych
powodów znalazły się m.in.:
• niskie stypendium stażowe,
• brak perspektyw dłuższego
zatrudnienia,
• zmiany w sytuacji zawodowej lub
życiowej.
W naszym badaniu analizowaliśmy
także ocenę dopasowania aktualnie
dostępnych narzędzi aktywizacyjnych
do potrzeb osób młodych. Wyniki
obrazuje poniższy wykres.

podejmowania działalności
gospodarczej, szkolenia / kursy
zawodowe oraz bony na zasiedlenie. Po
drugiej stronie skali (negatywna ocena
dopasowania narzędzi do potrzeb osób
młodych) znajdują się świadczenie
aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie
działalności gospodarczej, programy
specjalne, czy roboty publiczne.
W przypadku stażu wskazywano, że
dzięki niemu młodzi ludzie zdobywają
niezbędne doświadczenie, mogą się
rozwinąć i jest to środek, dzięki któremu
istnieje realna szansa na znalezienie
zatrudnienia, wejścia na rynek pracy.

Wykres 14. Dostosowanie narzędzi do potrzeb młodych bezrobotnych zdaniem
pracowników PUP.
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Najbardziej dopasowane (powyżej
90% pozytywnych wskazań) do
potrzeb osób młodych są zdaniem
pracowników PUP staże, bony stażowe
oraz bony zatrudnieniowe. Minimalnie
niższe oceny uzyskują doﬁnansowanie

;EFDZEPXBOJFOJF

Zazwyczaj młodzi ludzie nie
doświadczają problemów w korzystaniu
z narzędzi aktywizacji zawodowej.
W przypadkach występowania
problemów przybierają one formy
wskazane na wykresie:

Zdaniem młodych bezrobotnych za
najbardziej przydatne narzędzie uznane
zostało doﬁnansowanie założenia
własnej działalności gospodarczej.
Nieznacznie poniżej plasują się staże,
szkolenia oraz sﬁnansowanie kosztów

Wykres 15. Sytuacje problematyczne przy korzystaniu z narzędzi aktywizacji
według rodzaju.
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Trudności, na jakie natraﬁali młodzi
ludzie korzystając z narzędzi
aktywizacyjnych wiązały się głównie
z napotykaniem barier formalnych, lub
czasowych (np. długi okres oczekiwania
na rozpoczęcie stażu). Nadmierna
biurokratyzacja pojawiała się również
w wielu innych odpowiedziach
w innych obszarach badania. Jest to
więc niewątpliwie obszar z dużym
potencjałem do optymalizacji.

4.3.3 Ocena przydatności
i skuteczności narzędzi
W ramach naszego badania
zweryﬁkowaliśmy także przydatność
i skuteczność narzędzi aktywizacyjnych
– w opinii użytkowników tych narzędzi
(młode osoby bezrobotne), jak również
pracowników urzędów pracy.

egzaminów. Najwyżej ocenione
zostały zatem narzędzia wspierające
przedsiębiorczość lub prowadzące
do bezpośredniego podniesienia
kwaliﬁkacji, a tym samym podniesienia
konkurencyjności osób bezrobotnych
na rynku pracy. Po drugiej stronie
skali (najniższe oceny) znalazły
się prace interwencyjne i roboty
publiczne, które dają zatrudnienie,
ale na krótki okres czasu, często
poniżej ambicji i kwaliﬁkacji osób
bezrobotnych, nie oferując nowych
umiejętności, poprawiających
sytuację aktywizowanych na rynku
pracy. Zauważalnie wyższe oceny
w odniesieniu do wszystkich narzędzi
odnotowaliśmy pośród ankietowanych
pozostających bez pracy do 1 roku.

Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych
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Pracownicy PUP ocenili przydatność wszystkich narzędzi aktywizacji na dość
wysokim poziomie. Może to stanowić mylny obraz, ponieważ część z narzędzi
obiektywnie nie nadaje się dla młodych osób z uwagi na to, że może hamować ich
rozwój (np. roboty publiczne). Wysokie oceny mogą też wynikać z odnoszenia się
respondentów do skuteczności narzędzi wobec wszystkich grup bezrobotnych. Dla
potwierdzenia tej tezy należy zwrócić uwagę, że nieprzydatność niektórych z form
aktywizacji była zauważana w innych, precyzyjniej formułowanych pytaniach.
Wykres 16. Ocena przydatności narzędzi aktywizacji zawodowej – zdaniem
młodych osób bezrobotnych 20
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Poproszeni o wskazanie narzędzia, które najbardziej poprawiło sytuację zawodową
badanych, bezrobotni w zdecydowanej większości (77%) wskazali produkty
związane ze stażem, zarówno w formie staży organizowanych przez powiatowe
urzędy pracy, jak i w formie bonów stażowych. Doﬁnansowanie podejmowania
działalności gospodarczej, mimo iż oceniane jako skuteczne, jest znacznie trudniej
dostępne, nie jest też narzędziem, którym każdy bezrobotny jest zainteresowany
(ograniczona skłonność do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej).
Wykres 17. Ocena najefektywniejszych narzędzi aktywizacyjnych.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie wyników badania ankietowego.
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Skala ocen od 1 do 5, gdzie „1” jest oceną najniższą.

Spośród ankietowanych, którzy mieli okazję skorzystać z narzędzi aktywizacyjnych,
jedna trzecia uzyskała zatrudnienie. Spośród nich najwięcej osób miało okazję
skorzystać ze Staży i Bonów stażowych, dzięki którym zatrudnienie znalazło
76% spośród tej grupy. Pozostali znaleźli pracę na skutek Szkoleń lub kursów
zawodowych (11%). Własną działalność z wykorzystaniem Doﬁnansowania
podejmowania działalności gospodarczej podjęło 5% z nich.
Badaliśmy również opinie osób młodych na temat spodziewanego wpływu narzędzi
aktywizacji na ich sytuację zawodową.
Wykres 18. Narzędzia aktywizacji a poprawa sytuacji zawodowej osób młodych.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie wyników badania ankietowego. Respondenci – młodzi bezrobotni.

Odpowiedzi potwierdzają wcześniej zarysowane preferencje młodych ludzi. Zdają
oni sobie sprawę z potrzeby przygotowania i obycia ze środowiskiem pracy, zanim
rozpoczną zatrudnienie na pełnym etacie – stąd wysoka pozycja staży i szkoleń.
W naszym badaniu weryﬁkowaliśmy również, w jakiej formie podejmowane jest
zatrudnienie, uzyskane w wyniku skorzystania z narzędzi aktywizacyjnych urzędów
pracy.
Wykres 19. Forma kontynuacji zatrudnienia po skorzystaniu z narzędzia
aktywizacji.
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Osoby, które udało się z sukcesem
wprowadzić na rynek pracy w 65%
zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. Dużą popularnością
cieszą się w dalszym ciągu
umowy cywilnoprawne (łącznie
ok. 30%), pomimo działań władz
prowadzących do ograniczenia tego
sposobu zatrudnienia (tzw. „umowy
śmieciowe”).

W odniesieniu do stażu ankietowani
podkreślali pozytywne efekty
jego zastosowania w postaci
możliwości wykazania doświadczenia
zawodowego, przełamania bariery
pierwszej pracy oraz zdobycia
praktycznych umiejętności. Ten
ostatni aspekt podkreślano również
w odniesieniu do szkoleń.

Wykres 20. Narzędzia aktywizacji według dopasowania do potrzeb
młodych bezrobotnych.
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Za najbardziej dostosowane do
potrzeb młodych bezrobotnych
narzędzie, ankietowani uznali
doﬁnansowanie podjęcia działalności
gospodarczej (93%). Rezultat ten
jest przewidywalny – osoby, które
wnioskują o doﬁnansowanie same
określają rodzaj działalności, jaką chcą
podjąć, wspierając się otrzymanymi
od urzędu pieniędzmi. W związku
z tym sytuacja niedopasowania tego
narzędzia zdarza się rzadko i może
dotyczyć raczej nieproporcjonalnej
wielkości otrzymanych środków
do potrzeb. Z kolei najczęściej
poszukiwanym narzędziem aktywizacji
był staż, a jego użytkownicy ocenili
go w 78% pozytywnie, co również
jest wysokim wynikiem. Pozostałe
z najpopularniejszych narzędzi zostały
także uznane za relatywnie dobrze
dopasowane do potrzeb młodych
bezrobotnych (72% szkolenia/kursy,
71% bon stażowy).

Osoby negatywnie oceniające
poszczególne narzędzia wskazywały
na brak ofert dostosowanych do
osób o wąskich specjalizacjach lub
niedostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Respondenci
sygnalizowali również niską jakość oraz
niewielką ilość ofert pracy oferowanych
przez PUP.
W naszym badaniu weryﬁkowaliśmy
także potencjalne zainteresowanie
młodych bezrobotnych narzędziami
aktywizacji, z których nie korzystali
wcześniej.

Wykres 21. Chęć skorzystania z nowych narzędzi aktywizacji zawodowej
w przyszłości.

17

20

StaĘ
Szkolenia
Kursy

n = 180

13

Wsparcie przy zakì. dziaì. gosp.
Inne

34
16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.

z niego korzystało. W odpowiedziach
w mniejszym stopniu pojawiała się
sugestia odnośnie doﬁnansowania
podjęcia działalności gospodarczej
(13%). Pozostałe formy aktywizacji
występowały niejednorodnie i łącznie
stanowiły ok 20% spośród udzielonych
odpowiedzi.

Wśród odpowiedzi najczęściej
pojawiały się sugestie odnośnie szkoleń
(34%) i kursów zawodowych (16%).
W ten sposób ankietowani zwracali
uwagę na to, że chętnie skorzystaliby
z możliwości podniesienia kwaliﬁkacji
w zawodzie, który wykonują lub
zdobyliby umiejętności pozwalające im
na otrzymanie zatrudnienia w innym
zawodzie. Część odpowiedzi dotyczyła
stażu lub bonów stażowych (17%).
Mniejsze zainteresowanie tą formą
aktywizacji wynika z tego, że staż
w większości wypadków stanowi
pierwszy wybór, wiele osób już zatem

Poza dopasowaniem narzędzi do
potrzeb osób bezrobotnych, chcieliśmy
zweryﬁkować, czy i ewentualnie
jakie trudności widzą młodzi
bezrobotni w korzystaniu z narzędzi
aktywizacyjnych.

Wykres 22. Trudności w korzystaniu z oferowanych narzędzi, według rodzaju.
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Spośród zgłaszających trudności
w korzystaniu z oferowanych narzędzi
aktywizacyjnych ponad 1/3 osób
doskwiera nadmierna biurokracja. Inne
istotne trudności stanowią niezgodność
rezultatów z oczekiwaniami klienta
oraz brak zainteresowania danym
narzędziem wśród pracodawców.
Sama formuła, kształt i przeznaczenie
danego narzędzia aktywizacyjnego to
tylko jeden z aspektów wpływających
na dostosowanie danego narzędzia do
potrzeb osób bezrobotnych. Istotnym
czynnikiem jest tu kwestia swobody
(lub jej ograniczenia, czy braku)
w dobieraniu narzędzia aktywizacyjnego
przez pracowników służb zatrudnienia.
W tym kontekście wyniki naszego
badania przedstawiają się następująco:

Jak obrazuje wykres 23, rozpiętość
oferty PUP oraz swoboda w doborze
narzędzi ograniczone są przez
dostępność środków ﬁnansowych na
dane narzędzia aktywizacji zawodowej.
Fundusze na działania aktywizacyjne,
które otrzymuje PUP, nierzadko mają
już z góry określone przeznaczenie.
Kolejnym ograniczeniem jest wymóg
działania w ramach określonego
proﬁlu pomocy dla osoby bezrobotnej
– zależnie od dokonanej klasyﬁkacji,
dostępność narzędzi (możliwość
ich oferowania) jest determinowana
proﬁlem pomocy.

Wykres 23. Swoboda w zakresie doboru narzędzia aktywizacji przez
pracowników PUP.
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Powyżej wskazane bariery nie
wyczerpują jednak listy możliwych
przeszkód w skutecznej aktywizacji
młodych bezrobotnych – co obrazuje
poniższy wykres.

edukacyjne osób młodych oraz brak
lub niewystarczające doświadczenie
zawodowe osób młodych.

Wykres 24. Przeszkody skutecznej aktywizacji zawodowej, według
pracowników PUP.
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Największą przeszkodą w skutecznej
aktywizacji zawodowej osób młodych
jest zdaniem pracowników PUP zbyt
duża liczba klientów przypadających
na jednego doradcę (na co wskazało
ponad 2/3 respondentów). Bazując
na odpowiedziach ankietowanych
pracowników PUP, jeden doradca
obsługuje średnio 500 osób. W efekcie
mamy do czynienia z problemem
niedostatecznego zindywidualizowania
w podejściu do każdego klienta.
Pozostałe istotne przeszkody, na które
zwracano uwagę, to ograniczenia
narzucane przez aktualny mechanizm
proﬁlowania pomocy, nastawienie
bądź wygórowane oczekiwania osób
młodych, brak kwaliﬁkacji lub deﬁcyty

4.3.4 Preferencje i rekomendacje
Powyżej przytoczone wyniki badania
pokazują, że istnieje potencjał do
usprawnień w obszarze aktywizacji
osób młodych. Okazuje się, że zdaniem
respondentów byłoby to możliwe nawet
w ramach aktualnie funkcjonującego
systemu prawnego. Ponad 2/3
ankietowanych pracowników PUP
uważa, że w ramach istniejącego
systemu prawnego można
usprawnić aktywizację młodych osób
bezrobotnych. Zrealizowanie tego celu
najczęściej wiązano z uproszczeniem
formalności oraz przeznaczeniem większej
ilości środków ﬁnansowych na programy
aktywizacyjne.
Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych
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O opinie na temat obszarów usprawnień
narzędzi aktywizacji zapytaliśmy też
samych zainteresowanych – młode
osoby bezrobotne. Poniższy wykres
obrazuje ich wskazania.

fokusowych ze studentami i uczniami,
staraliśmy się m.in. zweryﬁkować, jak
postrzegana jest rola uczelni (szkoły)
w przygotowaniu osób młodych
do podjęcia pracy. Oczywistym

Wykres 25. Propozycje młodych bezrobotnych odnośnie ulepszenia istniejących
narzędzi aktywizacji zawodowej.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie wyników badania ankietowego.

Ankietowani w głównej mierze
wskazywali na konieczność
rozszerzenia oferty oraz
lepszego zindywidualizowania
w przydzielaniu konkretnych
narzędzi. Ponadto zwracano uwagę na
to, że oferta nie może być kreowana
w oderwaniu od zapotrzebowania
zgłaszanego przez rynek pracy.
Duża część odpowiedzi była związana
także z nadmierną biurokratyzacją przy
użyciu obecnie oferowanych narzędzi –
podnoszono zbyt długi czas oczekiwania
na uruchomienie narzędzia, sugerowano
też uproszczenie procesu składania
aplikacji.

4.4 Badanie KPMG.
Rola szkół i uczelni
w przygotowaniu
do pracy osób
młodych.
W ramach naszego badania,
w szczególności podczas wywiadów

wkładem ze strony uczelni lub szkoły
jest wyposażenie studenta (ucznia)
w określoną wiedzę, zgodną ze
specjalizacją lub kierunkiem, na którym
odbywa się nauka. Zdaniem uczniów
/ studentów dopasowanie programu
nauczania do potrzeb rynku pracy nie
jest na ogół optymalne i daje pole do
znacznych usprawnień (podobną opinię
można też usłyszeć ze strony wielu
pracodawców). Poza wiedzą, czyli
aspektami teoretycznymi, nie mniej
ważnym, a w wielu przypadkach nawet
istotniejszym, jest wyposażenie ucznia
/ studenta w określone umiejętności
praktyczne – zarówno związane
bezpośrednio z określonym zawodem
lub specjalizacją, jak i umiejętności
uniwersalne, oczekiwane i przydatne
w większości miejsc pracy (tzw.
umiejętności miękkie).
Uczestnicy wywiadów fokusowych
wskazywali na różne możliwości
uzyskania umiejętności praktycznych,
jakie oferują uczelnie. Najczęściej
stosowanym narzędziem są praktyki –
zarówno te obowiązkowe, wymagane

do uzyskania zaliczeń określonych
przedmiotów, czy absolutorium w ogóle,
jak również te dobrowolne, oferowane
za pośrednictwem uczelni (szkoły),
czy częściej przez różne organizacje
studenckie. W przypadku praktyk
organizowanych przez uczelnię (szkołę),
uczestnicy wywiadów wskazywali
najczęściej na ich następujące cechy:
• obowiązkowe praktyki są
organizowane we własnym zakresie
przez samych uczniów lub przez
szkołę,
• odbycie praktyk może być warunkiem
zaliczenia semestru,
• formuła praktyk często nie jest
w żaden sposób doprecyzowana,
• praktyki organizowane przez
szkołę muszą być związane z daną
specjalizacją, ale niekoniecznie muszą
to być praktyki w zawodzie,
• termin odbywania praktyk jest
najczęściej przewidziany wyłącznie
w czasie przerw międzysemestralnych
(w przypadku uczelni),
• praktyki odbywają się kilkukrotnie
w czasie studiów, np. w czasie
studiów licencjackich mogą odbywać
się dwukrotnie.
Praktyki studenckie lub zawodowe,
organizowane przez szkoły lub uczelnie,
zdaniem respondentów nie spełniają na
ogół oczekiwań. Zwraca się uwagę na
niską jakość merytoryczną odbywanych
praktyk (wykonywanie najprostszych
zajęć), brak ich powiązania z wyuczonym
zawodem oraz niedostateczną ich
ilość i elastyczność czasową. Pogląd
ten obrazuje wypowiedź jednego
z respondentów: „Na Prawie wymagane
praktyki obowiązkowe w żadnym
stopniu nie są dopasowane do potrzeb
rynku pracy. Studenci zszywają akta
i naklejają znaczki, nie widzi się pisma
procesowego na oczy”. Przydatność
praktyk w dużej mierze zależy od ich
rodzaju, zakresu, czy miejsca, w którym
się odbywają. Studenci preferowali, aby
w czasie praktyk osoba je odbywająca
mogła wykonywać zadania możliwie
zbliżone do tego, co wykonuje regularny
pracownik. Podnosi się również brak
skrupulatności w rozliczaniu praktyk ze
strony szkół i uczelni, co prowadzi do
tego, że uczniowie / studenci nie traktują

takich praktyk poważnie – „organizują”
sobie podpis (ich poświadczenie) bez
faktycznego ich odbycia oraz odbywają
je w miejscach zupełnie niezwiązanych
z kierunkiem/specjalizacją, w której
się kształcą. Pokazuje to, że w bardzo
łatwy sposób marnotrawiony jest duży
potencjał na aktywizację młodych
osób. Praktyki mogą też pomagać
w doprecyzowaniu ścieżki kariery
uczniów i studentów, czy weryﬁkacji ich
postrzegania danej pracy, czy zawodu
– obrazuje to wypowiedź jednego
z uczestników wywiadów fokusowych:
„praktyki są też po to, by dowiedzieć
się, czy dana praca nam odpowiada i czy
chcemy to robić w przyszłości”.
Niewątpliwie rzetelne podejście
do organizacji praktyk mogłoby
stanowić bardzo skuteczne narzędzie
do wchłaniania młodych osób przez
rynek pracy, szczególnie tych, którzy
wyróżniają się zaangażowaniem,
pracowitością i chęcią rozpoczęcia
swojej ścieżki zawodowej jeszcze na
etapie edukacji.
Inną formą przygotowywania uczniów
i studentów do pracy zawodowej
są warsztaty organizowane przez
uczelnie lub organizacje studenckie,
we współpracy z różnymi ﬁrmami. Na
takich warsztatach na ogół pracownik
określonej ﬁrmy opowiada o swojej
pracy, wykonywanych zadaniach,
kulturze organizacyjnej. Uczestnicy
wywiadów fokusowych podchodzili
do tego typu warsztatów z rezerwą,
wskazując, że rzadko pomagają
one w zdobyciu pożądanych przez
pracodawców wiedzy lub umiejętności.
Zasugerowano, że większą wartością
byłoby omawianie na warsztatach
realnych studiów przypadku,
dotyczących autentycznych lub
prawdopodobnych sytuacji, związanych
z działalnością danej ﬁrmy.
W przypadku większości uczelni
funkcjonują biura kariery, które
pośredniczą w udostępnianiu ofert pracy
i staży dla studentów i absolwentów.
Ocena działania biur kariery wśród
studentów jest podzielona. Zwolennicy
wskazują na dostosowanie ofert
skierowanych precyzyjnie do
studentów, uwzględniając nawet
podział na studentów stacjonarnych
i zaocznych, oraz na dużą ilość
Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych
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i dobrą jakość zamieszczanych ofert.
Z drugiej strony pojawiają się liczne
głosy wskazujące, że Biura Kariery są
nieefektywne, przedstawiają niskiej
jakości oferty pracy, w tym pracy nisko
płatnej lub wymagającej pracy w zbyt
dużym (jak na możliwości studentów)
wymiarze czasowym. Podnoszono
również zarzut braku transparentności
oraz reglamentowania informacji –
często studenci w ogóle nie wiedzą
o możliwości uzyskania ofert pracy
za pośrednictwem Biura Kariery, nie
wiedzą na jakiej zasadzie takie biuro
funkcjonuje i jak z niego skorzystać.
Zdarza się też, że pojawiające się oferty
pracy traﬁają do ograniczonego grona
osób i nie są de facto upubliczniane.
Kolejny wymiar działania szkół
i uczelni to targi pracy. Są one
często organizowane we współpracy
z organizacjami studenckimi, czy
urzędami pracy, angażują też na
ogół szerokie grono potencjalnych
pracodawców. Studenci chętnie
odwiedzają targi pracy i wysoko
oceniają ich przydatność – często udaje
się im tam znaleźć ciekawe oferty
staży lub pracy. Co ważne, oferty te
na ogół są dostosowane do tego, co
studentów interesuje, są też zgodnie
z doświadczeniem, które posiadają, czy
wykształceniem, które zdobywają.

4.5 Badanie KPMG.
Postrzeganie osób
młodych przez
pracodawców
4.5.1 Oczekiwania
pracodawców wobec
młodych ludzi
W ramach naszego badania, w drodze
wywiadów z pracodawcami, staraliśmy
się zweryﬁkować ich postrzeganie
młodych osób poszukujących pracy
lub rozpoczynających swoją karierę
zawodową. W większości przypadków
młody wiek nie jest wskazywany jako
przeszkoda w otrzymaniu zatrudnienia.
Pracodawcy w większym stopniu
zwracają uwagę na pracowitość,
aktywność oraz nastawienie młodych
osób i ich gotowość do nauki,

przyswajania nowych umiejętności.
Niemniej dyplom, czy określony
poziom wykształcenia, nadal w dużej
mierze stanowi warunek zatrudnienia,
szczególnie na specjalistycznych
stanowiskach – tutaj również zwraca się
uwagę na wykształcenie kierunkowe.
Odnosząc się do oczekiwanych
umiejętności, pożądanych cech,
atrybutów czy innych zdolności młodych
osób rozpoczynających pracę na danym
stanowisku, pracodawcy najczęściej
odwołują się do „zaangażowania”.
Dla pracodawców zaangażowanie to,
rozumiane na ogół jako rzetelność,
faktyczna gotowość i chęć do pracy,
zapał do tego, co się robi, jest kluczową
cechą charakteryzującą pożądanego
pracownika. Jeśli występuje,
zaangażowanie może zniwelować
ewentualne niedobory w postaci
posiadanego doświadczenia, wiedzy,
czy wykształcenia. Pracodawcy
podkreślają, że młodzi ludzie, kończąc
edukację nie posiadają jeszcze na ogół
dostatecznej wiedzy i umiejętności,
aby w pełni sprostać wymaganiom
stawianym na danym stanowisku
pracy. Jeżeli pracodawca dostrzega
potencjał w danym kandydacie, widzi
w takiej osobie perspektywicznego
pracownika, ewentualne braki w innych
obszarach (jak choćby kwestie
wskazane powyżej) mogą mieć
mniejszy wpływ na ostateczną decyzję,
co do zatrudnienia. Obrazuje to poniższa
wypowiedź jednego z pracodawców:
„Wolę zatrudnić osobę, która się dobrze
prezentuje i nawet jeśli czegoś nie wie,
to mam wrażenie że szybko nadrobi, niż
osobę która ma świetne CV, ale słabo się
prezentuje”.
Osiągnięcie wysokiej efektywności
i samodzielności na danym stanowisku
pracy wymaga od młodych ludzi woli
i gotowości do dalszej nauki, zdobywania
doświadczenia, aktywnej obserwacji
pracy innych, bardziej doświadczonych
pracowników. Pracodawcy
podkreślają, że poszukując określonych
kompetencji lub umiejętności rzadko
opierają się wyłącznie o posiadane
przez kandydatów uprawnienia lub
certyﬁkaty – na ogół niezbędna jest
weryﬁkacja określonych umiejętności
lub kompetencji. Część pracodawców
przyznaje, że wiarygodnym i chętnie

wykorzystywanym źródłem informacji
o predyspozycjach kandydata są opinie
i referencje wystawione w poprzednich
miejscach pracy. Jednocześnie
pojawiają się opinie, iż osoby, które
mają doświadczenie na podobnych
stanowiskach w konkurencyjnych
ﬁrmach tej samej branży, nie są
postrzegane jako perspektywiczni
pracownicy – w takim przypadku
pracodawcy podzielający ten pogląd
obawiają się, że poszukiwanie
zatrudnienia u konkurencji może
być wynikiem niesprawdzenia się
u poprzedniego pracodawcy.

4.5.2 Kluczowe według
pracodawców braki i deﬁcyty
osób młodych
Pracodawcy, wskazując na braki
i deﬁcyty u osób młodych, koncentrują
się przede wszystkim na sferze
charakterologicznej, a w mniejszym
stopniu dotyczą przygotowania
merytorycznego i poziomu posiadanych
kompetencji. Niemniej także w tym
obszarze część pracodawców widzi
często występujące braki (np. w postaci
specjalistycznego, technicznego
wykształcenia, „rozmytej” wiedzy, na
zbyt ogólnym poziomie).
Wśród częściej wymienianych cech,
których brakuje młodym ludziom,
między innymi zwraca się uwagę na
niedostateczną samodzielność –
przynajmniej w początkowym etapie
zatrudnienia. Duża część młodych
osób ma problem z organizacją
i wykonywaniem zadań we własnym
zakresie. Niejednokrotnie potrzebują
one codziennych instrukcji ze
strony przełożonych. W przypadku
dodatkowej presji pojawia się więcej
wątpliwości i problemów – czego
skutkiem jest gorsze radzenie
sobie w sytuacjach kryzysowych.
Odnosząc się do obserwacji i wniosków
zaprezentowanych w poprzednich
rozdziałach, można powiązać
występowanie tego rodzaju deﬁcytów
z późnym wchodzeniem na rynek pracy
przez młodych ludzi. Osoby młode coraz
dłużej praktykują życie „pod kloszem”
uczelni i domowego środowiska,
nierzadko nie doświadczając jeszcze
pełnowymiarowej pracy do wieku 24-25

lat lub wykonując jedynie dorywcze
aktywności o charakterze zawodowym,
podczas których nie są wystawiani
na żadne próby ani sytuacje, które
wymagają od nich efektywnej adaptacji
do zmieniających się warunków.
W efekcie, gdy takie sytuacje
w pracy się materializują, pojawia
się uczucie bezradności i zagubienia,
mamy też do czynienia z brakiem
odpowiedzialności.
Pracodawcy podkreślali wysoko
rozwiniętą potrzebę zachowania
równowagi między pracą a życiem
prywatnym (tzw. work-life balance),
zgłaszaną przez młode osoby.
Skutkuje to brakiem gotowości do
pracy w nadgodzinach, ograniczonym
utożsamianiem się z ﬁrmą
i wykonywaną pracą, niewielką lub
brakiem lojalności wobec miejsca
pracy. Obrazuje to kształtujące się nowe
trendy w związku z wchodzeniem na
rynek pracy pokolenia „Z”, czyli osób
urodzonych po 1990 roku. Pokolenie
to na pierwszym miejscu stawia
swoje aktywności inne niż praca
zawodowa i stara się w taki sposób
ułożyć swoje życie, aby praca nie
stanowiła przeszkody w czerpaniu
korzyści z najrozmaitszych aktywności,
a stanowiła jedynie uzupełnienie,
czy raczej niezbędny środek do ich
realizacji. W przypadku konﬂiktu na
płaszczyźnie tych priorytetów młodzi
ludzie nie zawahają się zmienić miejsca
zatrudnienia na bardziej elastyczne
i w większym stopniu odpowiadające
ich oczekiwaniom. Podejście to
pośrednio wpływa na chęć i potrzeby
rozwoju młodych ludzi w miejscu pracy,
które również nie zostały ocenione
najlepiej przez pracodawców. Obszary,
w których osoby młode chcą poszerzać
swoje horyzonty niekoniecznie są
związane z wykonywaną pracą.
Pracodawcy niemal jednogłośnie
wskazali na pojawiający się
problem wysokich oczekiwań,
a wręcz roszczeniowości młodych
osób odnośnie warunków pracy,
a w szczególności wysokości
wynagrodzenia. Zdaniem naszych
respondentów osoby młode
przedstawiają często niewspółmierne
do prezentowanych umiejętności
żądania ﬁnansowe, czy stanowiskowe.
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Jest to skutkiem nabytego w młodości
przekonania, że po ukończeniu
studiów osiągną określonej wysokości
wynagrodzenie, pozwalające na godne
życie już na początku swojej kariery
zawodowej. Przeceniają wartość swojej
pracy i jej udział w wytwarzaniu wartości
dodanej, a w konsekwencji zysku
ﬁrmy. Te na początku ich zawodowej
aktywności są na ogół niestety
niewielkie. Poniże wybrane wypowiedzi
pracodawców obrazujące opisywane
spostrzeżenia:
„[Młodym osobom brakuje] pokory,
dostosowania do tego co pracodawca
może zaoferować.”
„[Młodym osobom brakuje]
cierpliwości, wszystko by chcieli już
i na raz, wygórowane oczekiwania
ﬁnansowe, socjalne i stanowiskowe
w stosunku do własnych kompetencji.”

4.6 Badanie KPMG.
Samoocena osób
młodych
4.6.1 Doświadczenie
Uczestnicy naszych badań byli
zgodni, iż większość młodych osób
w trakcie studiów lub nauki w szkołach
średnich nabiera doświadczeń w pracy
zarobkowej oraz podejmuje staże
i praktyki celem przygotowania do
wykonywania zawodu. Obserwacje nie
były jednak jednorodne – wśród uczniów
techników najczęściej praca stanowi
charakter dorywczy, sezonowy i jest
ona krótkotrwała. Natomiast studenci
częściej znajdują sobie pracę lub
staże związane ze swoim kierunkiem/
specjalizacją i niejednokrotnie łączą
etat ze studiowaniem na uczelni.
Ta niejednorodność uwidacznia
się także w przypadku analizy
motywacji i pobudek młodych osób
do ich działań na rynku pracy. Wśród
uczniów szkół średnich technicznych
i zawodowych głównym motywatorem
jest czynnik ﬁnansowy. Studenci
uczelni wyższych również przyznają,
że do pracy popychają ich względy
materialne, jednak obok tego zauważają
konieczność obycia w branży,

zorientowania się w realiach pracy
w zawodzie, w którym się kształcą.
Zaznacza się potrzeba jak najszybszego
„wystartowania” na rynku pracy,
w związku z tym, że pracodawcy szukają
wśród absolwentów osób, które mają
już pierwsze zawodowe „szlify”.
Konieczność studiowania (ukończenia
nauki) przestaje być skutecznym alibi
na zawodową bierność w młodych
(studenckich) latach – ta bierność może
mieć swoje negatywne konsekwencje
w późniejszym rozwoju zawodowym.
Część ze studentów jest zdania, że to
jednak nie pracodawcy wymuszają
tego typu zmiany (łączenie nauki i pracy)
na młodych osobach – to bardziej
konkurencja w postaci aktywnych
zawodowo rówieśników zmusza do
dostosowania się (adekwatne cytaty:
„jest presja na to, żeby doświadczenie
zdobywać – presja ze względu na
to, że wszyscy studenci pracują”;
„jest mi głupio, że koledzy pracują,
a ja nie”). Z drugiej strony, zwłaszcza
w przypadku kierunków wymagających
pozyskania bardzo dogłębnej wiedzy,
respondenci wskazują na potrzebę
skupienia swoich wysiłków (oraz czasu)
na nauce. Możliwości łączenia etatu
z kształceniem na uczelni zależą tym
samym od wielu czynników. Niezbędne
są tu na ogół pewne poświęcenia oraz
dobre planowanie, aby móc pogodzić
te dwie strefy aktywności. Zdarza się
również, że pracy z nauką nie da się do
końca pogodzić – w takim wypadku
osoby młode zmuszane są do rewizji
hierarchii stawianych sobie priorytetów.
Niemniej swoista konieczność łączenia
pobierania edukacji z jednoczesnym
wykonywaniem pracy jest coraz bardziej
powszechna.
Opinie studentów wskazują na to,
że ich pierwsza praca często jest
wynikiem pozostania w miejscu
odbywania ich pierwszych praktyk lub
staży studenckich lub przynajmniej
stanowi próbę „przetarcia” w branży,
w której będą chcieli szukać
pracy w przyszłości. Te opinie są
spójne z obserwacjami na temat
wykorzystania narzędzi aktywizacji
w urzędach pracy przez młodych
ludzi – w przeważającej większości
są to staże, których efekty oceniane

są większości pozytywnie. Widać
wyraźnie, że oferta interesujących
i rozwijających kierunkowo staży
może być atrakcyjna dla młodych
ludzi, dając szansę na skuteczną
aktywizację wielu z nich. Należy
jednak podkreślić, że coraz rzadziej
młode osoby są gotowe podejmować
takie formy zatrudnienia na zasadzie
wolontariatu lub z wynagrodzeniem na
niesatysfakcjonującym poziomie.

4.6.2 Umiejętności nabyte
w trakcie studiów
Przeważająca większość uczniów
i studentów, z którymi mieliśmy
okazję rozmawiać podczas wywiadów
grupowych wskazuje, że program
nauczania realizowany w szkołach i na
uczelniach jest całkowicie oderwany
od realiów rynku pracy, brakuje
w nim praktycznego aspektu. Poniżej
prezentujemy wybrane wypowiedzi:
„Praktycznie w ogóle [nauka nie
przygotowuje do podjęcia pracy],
uczymy się czystej teorii.”
„Nie mamy konkretnych umiejętności,
jeżeli sami się nie postaramy, żeby je
zdobyć.”
„To, co robimy w szkole, zupełnie się nie
przekłada na pracę, co można zauważyć
na praktykach; w większości uczymy
się już na miejscu na praktykach, a nie
w szkole.”
„Nie przygotowuje w ogóle do
wejścia na rynek pracy. Szkoła zabija
kreatywność, wstawia w ramy, zabija
indywidualność.”
Jest to niewątpliwie duży
i powszechny problem, wynikający
m.in. z powszechności, a wręcz
masowości edukacji wyższej oraz
przyjmowania jak największej liczby
kandydatów na kierunki, które nie
znajdują oparcia w popycie zgłaszanym
przez rynek pracy. Pracodawcy są tego
świadomi i reagują zwiększonymi
wymaganiami rekrutacyjnymi.
Studenci oceniają poziom swoich
umiejętności „twardych” niezbyt
korzystnie. Zwraca się uwagę, że jeśli
ktoś nie pracował w trakcie studiów, to
kompetencje u takiej osoby mogą być na

niewystarczającym poziomie. Obrazuje
to choćby przykład umiejętności obsługi
oprogramowania użytkowanego
w danej branży – tu nasi respondenci
wskazywali, że nauka ta odbywa się
w ograniczonej formie, na zbyt późnym
etapie studiów lub wcale. Jako przykład
wypowiedź jednego ze studentów:
„[Na studiach licencjackich Finansów
i Rachunkowości] nikt nie widział
programu do księgowania, konta umieją
tylko w teorii. Na magisterce niby tego
uczą, ale wtedy to już za późno.”
Studenci w większości przyznają
również, że nie mają zbyt dużej wiedzy
o branży, pod kątem pracy, w której
się kształcą, chyba, że mieli okazję
już w tej branży pracować. Wiedzą
jak coś zrobić „w teorii”, ale mają
wątpliwości, czy umieliby zastosować
tą wiedzę w praktyce. Dotyczy to
zarówno studentów, jak i uczniów szkół
technicznych. Obrazuje to następująca
wypowiedź: „Po studiach prawniczych
pozwu bym nie napisał”. Wiedza
merytoryczna studentów oceniana jest
jako ogólna, specjalizacja następuje
w ograniczonym stopniu, również na
zbyt późnym etapie studiów. Nie jest to
jednak jednoznacznie postrzegane jako
coś negatywnego, zdaniem niektórych
studentów daje to elastyczność
i swobodę w doborze ścieżki
zawodowej.
Wśród umiejętności nabytych na
studiach, które mogą się przydać
w pracy, studenci wskazywali na
umiejętności wyszukiwania danych,
zdolności komunikacyjne, dobrą
organizację czasu, czy radzenie sobie
z problemami natury administracyjnej
(na podstawie spraw załatwianych
w dziekanatach). Umiejętności
„miękkie” są oceniane dość
pozytywnie. Bardzo powszechną
opinią jest to, że można je nabyć
głównie uczestnicząc w aktywnościach
organizacji studenckich, a nie dzięki
realizacji programu nauczania szkoły,
czy uczelni. Autoprezentacja to również
jeden z tych obszarów, w których
młodzi ludzie czują się mocni.
Respondenci wskazywali, że jedną
z niewielu cech, które osoby młode
wykształcają w trakcie edukacji, jest
umiejętność pracy pod presją czasu.
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Z kolei umiejętność pracy w grupie
jest oceniana różnie, nie wszyscy też
preferują taką formę działania.

4.6.3 Możliwości
skutecznego poruszania się
po rynku pracy
Młodzi ludzie oceniają swoje możliwości
na znalezienie satysfakcjonującej
pracy jako umiarkowane. Studenci są
świadomi, że wiele zależy od kierunku
studiów oraz umiejętności danej osoby.
Dominującym poglądem jest to, że
znalezienie „jakiejkolwiek” pracy nie
stanowi problemu, trudność polega
na podjęciu zatrudnienia związanego
z posiadanym wykształceniem.
Panuje przekonanie, że studenci nie
mają wiedzy na temat struktury rynku
pracy, popytu na pracę (i pracowników)
w określonych branżach, w związku
z tym przyjmują te oferty, na które mają
szanse zostać przyjęci. Skutkować to
może pewną przypadkowością rozwoju
późniejszej kariery zawodowej.
Odnośnie czynników pomagających
w znalezieniu pracy dominuje opinia
o tym, że to przede wszystkim właściwe
relacje otwierają drzwi do kariery. Na
dalszym planie, wciąż jednak jako
istotne, wskazywane są poniższe cechy
kandydata:
• umiejętności interpersonalne,
komunikatywność, zdolności
autoprezentacji,
• jasno postawiony cel,
• umiejętność szybkiego uczenia się.

4.6.4 Główne bariery
i przeszkody w znalezieniu
pracy
Mimo tego, że wielu osobom
z powodzeniem udaje się pogodzić
naukę z działalnością na polu
zawodowym, ograniczoną
dyspozycyjność wymienia się jako
główną barierę w podjęciu zatrudnienia.
Ograniczona dyspozycyjność
utrudnia znalezienie pracy – co
z kolei rodzi skutek w postaci braku
doświadczenia, wymaganego
często przez pracodawców. Z drugiej
strony barierą jest też często
poziom wynagrodzenia, jakie

oferują pracodawcy – zdaniem wielu
studentów za niski w stosunku do
wymagań i oczekiwanego charakteru
pracy (aczkolwiek obserwacje
pracodawców są tu zgoła inne, o czym
pisaliśmy wyżej). Wspominano także
przeszkody w postaci niekorzystnego
systemu podatkowego, czy szerzej
obciążeń pracodawcy z tytułu
pracy, zmuszających pracodawcę do
zatrudniania osób w sposób rodzący
jak najmniej zobowiązań na rzecz
Skarbu Państwa. Pojawiały się także
głosy wskazujący na barierę w postaci
braku zwalniania stanowisk przez
starszych pracowników. Oryginalnym
i dość ciekawym stanowiskiem był głos
jednego ze studentów, który stwierdził,
że uczelnia stawiając wymóg odbycia
miesięcznych praktyk niejako psuje
rynek w danym obszarze zatrudnienia,
ponieważ studenci godzą się w takiej
sytuacji wykonać je za darmo, co jest
skrupulatnie wykorzystywane przez
pracodawców.
Kiedy spytano respondentów
o to, jakie przeszkody widzą po
stronie pracodawców, odpowiedzi
koncentrowały się wokół przesadnych
oczekiwań odnośnie doświadczenia
i traktowaniu praktykantów jako taniej
siły roboczej, co odstrasza młode
osoby od podejmowania pracy (niskie
płace). Pojawiały się również głosy
krytykujące obecne formy procesu
rekrutacyjnego. Zwracano uwagę
na to, że samo CV nie pokazuje
w całości potencjału danej osoby,
a procesy weryﬁkacji kandydatów
w wielkich korporacjach są stresujące
oraz często niejasne dla młodych
ludzi. Ponadto zdaniem młodych
osób, pracodawcy szukają osób
wysoko wyspecjalizowanych, często
posiadających konkretne uprawnienia,
a zdobycie ich jest kosztowne i bardzo
trudne do pogodzenia z ukończeniem
nauki. Osoby posiadające bardziej
ogólne wykształcenie widzą
zagrożenie, że nie wkomponują się
w bardzo doprecyzowane wymagania
pracodawców.
Dużym problemem dostrzeganym
przez osoby młode jest również
utrzymanie zatrudnienia w dłuższym
okresie, jego stabilność. Respondenci
wskazują na dużą konkurencję ze strony

rówieśników oraz to, że niejednokrotnie
pracodawcy z założenia oferują
zatrudnienie na krótki okres czasu, bez
względu na to, czy dany pracownik
się sprawdził, czy nie. Jeżeli następuje
przedłużenie umowy, to rzadko można
się spodziewać wyraźnego polepszenia
warunków pracy – np. ciekawszego
zakresu obowiązków, zwiększania
odpowiedzialności, czy wyższego
wynagrodzenia. Brak perspektyw
do rozwoju jest częstym bodźcem
do zmiany pracy – obrazuje to jedna
z wypowiedzi studentów: „… studenci
nie chcą być praktykantami zbyt długo,
a pracodawcy zwlekają przed awansem
na wyższe stanowisko”.
Dodatkowo młodzi ludzie podnoszą
problem współczesnych realiów
rynkowych, które nie służą stabilności
zatrudnienia. Mają na myśli częste
reorganizacje, likwidacje całych działów,
a także duże redukcje pracowników,
wynikające choćby z fuzji czy przejęć.
Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że
zła kondycja przedsiębiorstwa, tudzież
jego bankructwo może przyczynić się
do nagłej utraty pracy, a zdarzenie takie
na ogół nie ma nic wspólnego z ich
wydajnością i rzetelnością na danym
stanowisku.
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5

Analiza potrzeb
i oczekiwań
osób młodych
i pracodawców
5.1 Oczekiwania
i potrzeby
pracodawców
Duża część pracodawców przywiązuje
szczególną uwagę do posiadania przez
kandydatów /pracowników dobrze
rozwiniętych określonych umiejętności
miękkich, takich jak: komunikatywność,
dynamizm działania, kreatywność,
umiejętność pracy w zespole,
zarządzanie czasem, odporność na
stres. Podkreśla się również wagę
osobistych predyspozycji – te
ciężko jest wykształcić, czy znacząco
zmodyﬁkować, jeżeli kandydat ich nie
posiada. W przypadku umiejętności
twardych jest wprost przeciwnie –
często nie są one niezbędne. Wiele
ﬁrm deklaruje gotowość nauczenia
i odpowiedniego przygotowania
pod względem merytorycznym
i profesjonalnym do podejmowania
pracy na danym stanowisku.
W związku z tym bardziej zwraca
się uwagę na podejście pracownika,
gotowość i łatwość nabywania nowych
umiejętności. Są jednak pracodawcy,
którzy na równi cenią sobie wszystkie
rodzaje zdolności.
Na podstawie całego przekroju
odpowiedzi przedstawicieli ﬁrm

biorących udział w badaniu, można
wysunąć ogólny wniosek, że
szukają oni ludzi o jak najwyższym
poziomie rzetelności i zaangażowania
w wykonywaną pracę. Ceni się osoby,
które są ambitne, nie boją się wyzwań,
wykazują się myśleniem podczas pracy
i nie mają problemów z komunikacją.
Pokazuje to, że pracodawcy chcieliby
w przypadku osób młodych mieć
do czynienia od razu z jednostkami
charakteryzującymi się wysoką
operatywnością i samodzielnością.

5.2 Oczekiwania
i potrzeby osób
młodych
Młode osoby wchodzące na
rynek pracy mają już na ogół
sprecyzowane oczekiwania wobec
przyszłego pracodawcy – wachlarz
sygnalizowanych w ramach naszego
badania oczekiwań jest bardzo szeroki.
Najczęściej podkreślanym aspektem
jest charakter samej pracy – powinna
ona być przede wszystkim rozwijająca
i ciekawa. Młodzi ludzie w dzisiejszych
czasach prowadzą bardzo urozmaicone
życie, w którym podejmują wiele
aktywności w ramach szkoły i poza
nią. Niejednokrotnie mają bardzo wiele
zainteresowań w różnych obszarach,
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żyją nowinkami, uczęszczają na
wydarzenia kulturalne, często podróżują
po całej Europie i świecie, nieustannie
korzystają z aplikacji internetowych,
mediów społecznościowych, dzieląc
się ze sobą wrażeniami i zdjęciami
ze swoich aktywności. W obliczu
podjęcia pracy ciężko im pogodzić się
z tym, że w ich życie wejdzie rutyna
i powtarzalność. Życzą sobie, aby ich
praca była w jak najmniejszym stopniu
schematyczna, obﬁtowała w wyzwania
i dawała bodźce do nieustannego
rozwoju. Studenci zwracają uwagę, że
praca powinna przynosić satysfakcję,
w przeciwnym wypadku może
skutkować wczesnym wypaleniem
zawodowym.
Relatywnie często podnosi się potrzebę
jasnego formułowania poleceń
i konkretnych zadań. Młodzi ludzie
cenią sobie dużą swobodę, ale tylko
wtedy, gdy jest ona umieszczona
w pewnych ramach, które są dla nich
łatwe do zidentyﬁkowania. Daje to
szansę na efektywne wykorzystanie
drzemiącej w nich kreatywności,
ukierunkowując ją na oczekiwane
rezultaty, nakładając pewne niezbędne
ograniczenia. Wybrane wypowiedzi,
które obrazują te oczekiwania: „Dać
wolną rękę, postawić na kreatywność,
ale mimo wszystko narzucić pewną
drogę, cele, kierunki – przynajmniej
na początku”; „Tryb zadaniowy
z dokładnym wyjaśnieniem – jeżeli
nie jest to praca związana z hobby”.
W tym kontekście można doszukać
się pewnej wewnętrznej sprzeczności
w oczekiwaniach części młodych
osób – z jednej strony przejawiają
one chęć posiadania dowolności
i swobody w kształtowaniu swojej pracy
i podejmowaniu decyzji, a z drugiej
strony oczekują zredukowanej do
minimum odpowiedzialności.
Oczywistym oczekiwaniem są
odpowiednie zarobki – jako jeden
z elementów, który jest w stanie
zmotywować młode osoby do pracy.
Wielu respondentów zgadzało się,
że w przypadku zaspokojenia tego
oczekiwania pozostałe ewentualne
niedogodności związane z wykonywaną
pracą są do zaakceptowania. Ich
zdaniem odpowiednie zarobki
stanowią również wyraz uszanowania

pracownika. Niemniej w sytuacji,
w której pracodawcy muszą konkurować
o pracowników, zwłaszcza w najbardziej
pożądanych specjalizacjach, same
zarobki nie będą wystarczającym
argumentem do podjęcia zatrudnienia.
Atmosfera w pracy to kolejna z często
podnoszonych kwestii. To pojęcie
utożsamiane jest z różnymi dobrymi
obyczajami, które byłyby mile widziane
przez młodych w miejscu pracy. Pragną
oni poszanowania i uwzględniania ich
poglądów, liczenia się z ich zdaniem,
dobrej współpracy z zespołem. Część
z osób uznało to za najważniejszy aspekt
satysfakcjonującej pracy.
W ramach rozwoju i chęci poszerzania
horyzontów respondenci wskazali,
że byliby usatysfakcjonowani, gdyby
pracodawca dawał im możliwość
poznania pracy w ramach różnych
działów i zorientowania się, co
najbardziej mogłoby im odpowiadać,
jakie zadania mogliby wykonywać
z największym zaangażowaniem
i efektywnością.
Wśród pozostałych aspektów –
oczekiwań osób młodych – zwracano
uwagę na:
• jasne określenie stawianych przed
pracownikami oczekiwań, klarowne
kryteria oceny i przekazywanie
informacji zwrotnej o tym jak sobie
radzą,
• sprawiedliwość w traktowaniu, nie
kierowanie się znajomościami,
• wsparcie na początku pracy i ludzkiego
podejścia, bycia w stosunku do nich
„fair”,
• inwestowanie w ich rozwój,
organizowania szkoleń,
• elastyczność w wykonywaniu
obowiązków oraz w zarządzaniu
czasem pracy.

5.3 Poziom
niedopasowania i jego
potencjalne przyczyny
Niedopasowanie we wzajemnych
oczekiwaniach stawianych względem
siebie przez pracodawców i młode
osoby poszukujące zatrudnienia jest
wielopłaszczyznowe. Z naszych rozmów

z pracodawcami i uczniami / studentami
płynie wniosek, że pracodawcy
nie traktują młodych osób w żaden
szczególny sposób, nie wyróżniają tej
grupy na tle innych grup pracowników.
Często oczekują konkretnego
doświadczenia zawodowego, czy
stażu pracy, nierzadko wymagają
posiadania określonych umiejętności.
Jednocześnie pracodawcy szukają
w młodych osobach pewności siebie
i odpowiedzialnego podejścia do
pracy. Młode osoby z kolei mają często
pewien wyidealizowany obraz swojej
pierwszej pracy, który niezwykle rzadko
przypomina to, co faktycznie oferuje
im rynek pracy. Młode osoby na ogół
nie chcą w pełni poświęcać się życiu
zawodowemu, kosztem swojego
życia prywatnego, swoich pasji, czy
zainteresowań. Równowaga między
pracą a życiem prywatnym jest dla
nich bardzo ważna. Chcą też mieć
przestrzeń do nieustannego poszerzania
spektrum swoich umiejętności. Poniżej
odnosimy się do głównych obszarów
niedopasowania z pespektywy
pracodawców oraz osób młodych.
Niedopasowanie w zakresie
umiejętności i kwaliﬁkacji
Umiejętności i kwaliﬁkacje
oczekiwane przez pracodawców
nierzadko nie pokrywają się z tymi,
które mogą zaproponować osoby
młode. Pracodawcy, szczególnie
Ci zatrudniający na stanowiska
specjalistyczne, zwracali uwagę, że
młodzi ludzie często wchodzą na rynek
pracy ze zbyt ogólną („rozmytą”) wiedzą
i niskimi kompetencjami. Jest to w dużej
mierze skutkiem kształtu obecnych
programów nauczania w szkołach i na
uczelniach, duże znaczenie ma także
podejście osób młodych, kształtujących
swoją ścieżkę edukacji.
Kierunki studiów, na których kształcą się
młode osoby, odzwierciedlają w dużej
mierze zapotrzebowanie rynku pracy
z przeszłości, często nie są dopasowane
do nowo kształtujących się realiów.
Sam program nauczania duży nacisk
kładzie na ogół na różnorodną wiedzę
teoretyczną, ze stosunkowo niewielkim
udziałem zagadnień praktycznych,
w szczególności obrazujących realia
funkcjonowania biznesu w dzisiejszych

czasach. Swoistym problem jest
bardzo duża liczba uczelni i kierunków,
w szczególności duża liczba uczelni
(na ogół prywatnych), oferujących
edukację jedynie do poziomu studiów
I stopnia (licencjat). W efekcie mamy
wielu absolwentów wykształconych
na zbyt ogólnym poziomie. Z drugiej
strony osoby młode bardzo chętnie
podejmują studia wyższe, często
jednak bez sprecyzowanych oczekiwań
względem nich, bez wizji własnego
rozwoju z wykorzystaniem wiedzy,
jaką chcą zdobyć. Nierzadko kierunek
studiów wybierany jest przypadkowo,
ewentualnie jedynym celem
kontynuowania edukacji jest zdobycie
tytułu magistra, na jakimkolwiek
kierunku.
Studenci często też angażują się
w zdobywanie najrozmaitszych
certyﬁkatów, zaświadczeń odbytych
szkoleń i kursów, wierząc, że to poprawi
ich sytuację na rynku pracy. Pracodawcy
natomiast nie zawsze cenią sobie tego
typu dowody posiadanych kwaliﬁkacji,
potrzebują potwierdzenia tych
umiejętności w praktyce.
Niedopasowanie w zakresie
doświadczenia zawodowego
PPoszukując osoby do pracy, pracodawcy
często wymagają określonego
doświadczenia zawodowego – co
w przypadku studentów, podejmujących
pracę w trakcie lub zaraz po ukończeniu
edukacji, może stanowić duże
wyzwanie. Doświadczenie zawodowe
może tu być jednak rozumiane w różny
sposób – nie zawsze oznacza wymóg
wcześniejszej pracy na konkretnym
stanowisku, czy w konkretnym
zawodzie. Pracodawcy wykazują się tu
na ogół pewną elastycznością. Trzeba
też podkreślić, iż w oczywisty sposób
poziom wymaganego doświadczenia
zależy od specyﬁki danego stanowiska,
w szczególności rośnie wraz z poziomem
odpowiedzialności na danym stanowisku
pracy. Niedopasowanie w zakresie
doświadczenia zawodowego może
mieć zatem swoje źródło zarówno
w braku lub niewystarczającym
poziomie doświadczenia osób młodych
wchodzących na rynek pracy, jak również
może wynikać ze złego doboru ofert
pracy, na które aplikują osoby młode.
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Brak doświadczenia praktycznego może
także wynikać z nikłego zaangażowania
pracodawców w rozwijanie
umiejętności swojej kadry. Zgodnie
z Raportem Europejskiego Centrum
Rozwoju Kształcenia Zawodowego
przedsiębiorstwa rzadko prowadzą
działania z celu przystosowania do
wykonywania zawodu i nie realizują
szkoleń w miejscu pracy. Potwierdzają
to także dane Eurostatu – wskazują one,
że zaledwie jedna trzecia pracowników
ma możliwość dokształcania się
dzięki środkom pracodawcy, z czego
większość z nich stanowią osoby na
wysokich stanowiskach. Zdobywanie
odpowiednich kwaliﬁkacji jest
najistotniejsze na początku drogi
zawodowej – dlatego przyuczanie do
zawodu powinno dokonywać się już na
etapie edukacji.
Niedopasowanie w zakresie
podejścia do pracy / obowiązków
Według opinii pracodawców młode
osoby w miejscu pracy nie wykazują
się odpowiednią inicjatywą w szukaniu
pomocy i komunikowaniu trudności, na
które napotykają. Ich zdaniem, młodzi
pracownicy „wszystkiego się boją”,
mają problemy z zadawaniem pytań i nie
potraﬁą pracować zespołowo. Często
skutkuje to błędami, nieporozumieniami,
a co za tym idzie straconym czasem –
nie tylko ich, ale także starszych stażem
kolegów.
Pracodawcy szukają natomiast
w młodych osobach pewności
siebie i odpowiedniego podejścia do
pracy. Wymagają, aby pracownicy
byli skoncentrowani na pracy,
kompleksowo podchodzili do
przydzielonych im zadań i brali za
nie odpowiedzialność. W przypadku
pojawienia się nieplanowanych, ale
pilnych zadań, pracodawcy oczekują od
młodych ludzi zwiększonego wysiłku
w wymiarze zarówno czasowym, jak
i merytorycznym. To niestety (według
opinii pracodawców) spotyka się
z oporem młodych pracowników, którzy
nie zamierzają „poświęcać się” dla

miejsca pracy. Istotnym czynnikiem
jest także niska płaca, które nie wspiera
budowania zaangażowanej postawy
pracowników.
Młodzi ludzie nie czują się przygotowani
do pracy także pod kątem podejścia do jej
wykonywania. Edukacja szkolna i wyższa
nie przygotowuje ich do zawodu,
a praktyki organizowane przez uczelnie
nie są odpowiednim wprowadzeniem
na rynek pracy. Stanowią swego rodzaju
obowiązek, który należy wykonać.
W związku z tym młodzi ludzie często
nie czują potrzeby nadmiernego
angażowania się w wykonywane
podczas praktyk czynności.
Z drugiej strony młodzi pracownicy są
zdemotywowani niedopasowaniem
(w ich opinii) poziomu płac oraz zakresu
obowiązków, które muszą wykonywać.
Skutkuje to negatywnym, pozbawionym
zaangażowania i lojalności podejściem.
Problemem może być także
niedopasowanie oczekiwań
pracodawców z cechami, które
wydają się istotne dla młodych osób.
Przykładowo młode osoby często
wskazują, że ich mocną stroną jest
kreatywność i ta cecha będzie tworzyła
wartość dodaną w trakcie wykonywania
pracy. Jednak niewiele miejsc
pracy posiada taką charakterystykę,
gdzie wspomniana wyżej cecha
byłaby szczególnie pożądana przez
pracodawcę.
Młodzi ludzie natomiast cenią sobie
w pracy możliwość elastyczności, czyli
swobody wykonywania postawionych
przed nimi zadań, a także dobrowolność
w wyborze metod i środków. Jeszcze
istotniejsza jest dla nich elastyczność
czasowa, czyli swoboda doboru godzin
pracy, celem pogodzenia harmonogramu
dnia z zajęciami na uczelni oraz
aktywnością w czasie wolnym. Tutaj
pracownicy spotykają się z dość
sztywnymi regułami pracodawców,
którzy żądają od nich stałej dyspozycji, 5
dni w tygodniu oraz gotowości do pracy
w nadgodzinach, jeżeli wymaga tego
sytuacja.
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Niedopasowanie umiejętności – problem bardziej złożony niż mogłoby się wydawać, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego, Nota informacyjna – 9087 PL, Marzec 2014, www.cedefop.europa.eu.

22

Młodzi na Rynku Pracy…, op. cit., s. 5.

Niedopasowanie w zakresie
oczekiwanego wynagrodzenia
Młodzi pracownicy oczekują wysokich
wynagrodzeń już w pierwszym roku
swojej pracy. Według raportu Młodzi na
Rynku Pracy młodzież na praktykach
oczekuje wynagrodzenia o 20%
wyższego niż płaca minimalna, zaś
w przypadku pierwszego etatu oczekują
wynagrodzenia netto na poziomie 2 800
PLN miesięcznie, czyli przekraczającego
przeciętne wynagrodzenie w Polsce.
Jednocześnie młodzi ludzie deklarują,
że poziom wynagrodzenia nie jest
najważniejszym kryterium rozwoju
zawodowego. Pracodawcy jednak
z przyczyn oczywistych nie są w stanie
sprostać tym wymaganiom, w wielu
przypadkach praca młodych osób
nie stanowi adekwatnej wartości
dla ﬁrmy. Wyższe wynagrodzenie
implikuje większy wkład merytoryczny
pracownika, który powinien
przekładać się na wzrost wartości
ﬁrmy. W przypadku młodych osób
osiągnięcie takiego poziomu wymaga
często od pracodawcy poniesienia
kosztów przyuczenia do zawodu,
czy podniesienia kwaliﬁkacji.
W przypadku takiej inwestycji istotna
jest perspektywa i potencjalne szanse
na to, że w przyszłości osoba taka
będzie stanowić wartościowy element
w strukturze kapitału ludzkiego
w danym przedsiębiorstwie. Niewiele
przedsiębiorstw przejawia tego typu
długofalowe podejście do kształcenia
kadry pracowniczej już od początku jej
kariery zawodowej.
Z powyższym aspektem związane
jest inne niedopasowanie oczekiwań
pracowników do realiów stawianych
ze strony rynku pracy. Młodzi
pracownicy krytykują niestabilne formy
zatrudnienia (umowy cywilnoprawne,
czy umowy na okres próbny), a także
fakt, że oferowane miejsca pracy są
nietrwałe. Rotacja na najniższych
stanowiskach jest ogromna – duża
konkurencja na rynku pracowników
sprawia, że przedsiębiorcy,
stojąc na silniejszej pozycji, mogą
stawiać wyższe wymagania,
oferować niższe wynagrodzenie,
czy preferować elastyczne formy
zatrudnienia. W efekcie, po okresie
obowiązywania umowy czasowej,

do pracy przyjmowane są na miejsce
dotychczasowych osób inne
osoby, gotowe do wykonywania
najprostszych prac za stosunkowo niskie
wynagrodzenie. Wszystko to przekłada
się na brak zaufania ze strony młodych
pracowników i niechęć do poświecenia
się dla pracy i wykazywania entuzjazmu.
Młodzi pracownicy oczekują również
od pracodawców bardziej przejrzystej
i bardziej elastycznej formy procesów
rekrutacyjnych. Wiele osób zwracało
uwagę na to, że obecny system, oparty
na weryﬁkacji CV, jest nieefektywny. Za
pomocą tej formy (CV) młodzi ludzie nie
są w stanie przedstawić pełni swoich
zalet i możliwości. Przedstawienie
i uzasadnienie posiadanych umiejętności
jest możliwe dopiero na rozmowie
kwaliﬁkacyjnej, jednak większość osób
nie przechodzi do tego etapu. Wśród
młodych respondentów postulowano
także, aby wprowadzić jednolity
standard CV, co dawałoby możliwość
rzeczowego porównania doświadczeń
osób aplikujących na dane stanowisko.
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6

Rekomendacje
usprawnień
Poniżej przedstawiono szereg
rekomendacji dotyczących usprawnień
w zakresie aktywizacji młodych osób
bezrobotnych i poszukujących pracy,
które zdaniem zarówno respondentów
badania jak i autorów Raportu, mogą
przyczynić się do poprawy sytuacji osób
młodych na rynku pracy. Rekomendacje
te wynikają z przeprowadzonych badań
opisywanych w niniejszym raporcie oraz
obserwacji i analiz autorów Raportu.
Oczywiście poniższe propozycje nie
obejmują pełnego spektrum możliwych
do wprowadzenia usprawnień,
odnosząc się przede wszystkim
do zagadnień poruszanych przez
respondentów naszych badań.
Zagadnienia ujęte w rekomendacjach
zostały podzielone na cztery grupy:
• działania na poziomie samorządu
i Państwa – odnoszące się do zmian
wymagających interwencji (np. zmian
prawnych) na szczeblu krajowym bądź
samorządowym,
• działania służb zatrudnienia, w tym
w zakresie mechanizmów aktywizacji
– dotyczące działań związanych
z narzędziami aktywizacyjnymi
/ podejściem do aktywizacji osób
młodych oraz organizacji pracy
stron zaangażowanych w proces
aktywizacji,
• działania w obszarze edukacji –
odnoszące się do zmian w zakresie
kształcenia młodych ludzi,
polegających m.in. na położeniu
nacisku na praktyczny aspekt edukacji
oraz większym dostosowaniu
programów nauczania do potrzeb
dzisiejszego rynku pracy,

• współpraca z pracodawcami
– kwestie dotyczące przede
wszystkim wielowymiarowej
kooperacji z pracodawcami, w celu
skutecznej aktywizacji młodych osób
bezrobotnych.
W rozdziale 6.5 sygnalizujemy
dodatkowy obszar, który stwarza
naszym zdaniem nowe możliwości,
w szczególności przed osobami
młodymi, wchodzącymi na rynek pracy,
wykazującymi się na ogół większą
mobilnością niż inne grupy osób
aktywnych zawodowo. Obszarem tym
jest dynamiczny rozwój wybranych
miast i regionów, które w coraz
większym stopniu odczuwają niedobór
pracowników. Chcąc ten rozwój
wzmocnić lub utrzymać, władze
samorządowe muszą poszukiwać
sposobów, aby dotrzeć i przyciągnąć
do siebie nowych pracowników
i mieszkańców. Zagadnienia te nie
były przedmiotem naszego badania,
sygnalizujemy je jednak, dostrzegając
ich wagę i potencjalny wpływ na
rynek pracy oraz budowanie przewag
konkurencyjnych przez miasta i regiony.
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6.1 Działania na poziomie samorządu i Państwa
Lp.

1

Rekomendacja

Dążenie do zmniejszenia
liczby klientów, którzy
przypadają na jednego
doradcę.

Oczekiwany efekt

Możliwe, przykładowe działania

• Bardziej zindywidualizowane podejście do klienta urzędu
pracy (zmniejszy się liczba klientów obsługiwanych przez
jednego doradcę).

• Angażowanie strony prywatnej (np. prywatne
agencje zatrudnienia).

• Lepsza diagnoza potrzeb osób bezrobotnych i tym
samym lepsze dostosowanie stosowanych narzędzi.

• Angażowanie organizacji pozarządowych, czy
podmiotów ekonomii społecznej.

• Zwiększenie efektywności działań aktywizacyjnych.

2

3

Rozdzielenie faktu
rejestracji w urzędzie
pracy od uzyskania
prawa do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Działania zmierzające
do wspierania osób
bezrobotnych powinny
skupiać się na
osobach rzeczywiście
zainteresowanych
podjęciem pracy.

Uproszczenie
formalności związanych
z aplikowaniem do
udziału w danej formie
aktywizacji.

• Potencjalnie dalsze zmniejszenie poziomu
rejestrowanego bezrobocia – część osób bezrobotnych
rejestruje się w urzędach pracy wyłączenie z uwagi na
dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego.
• Bardziej zindywidualizowane podejście do klienta urzędu
pracy – analogicznie jak w punkcie 1 powyżej.
• Zwiększenie efektywności wykorzystania środków
publicznych.
• Oszczędności po stronie skarbu państwa, związane
z obsługą procesu weryﬁkacji uprawnień do objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym.

• Zmniejszenie lub zniesienie barier formalnych, ułatwienie
dostępu do narzędzi aktywizacyjnych.
• Zwiększenie zainteresowania aktywizacją zawodową.

• Mniejsza rotacja wśród osób bezrobotnych
podejmujących pracę – większa stabilizacja zatrudnienia.
4

Zwiększenie
efektywności
wykorzystania środków
publicznych.

• Większe szanse na rozwój zawodowy młodych
pracowników.
• Większa szansa na usamodzielnianie się osób młodych
(w tym odstępowanie od pomocy ﬁnansowej ze strony
Państwa).
• Efektywna i kompleksowa wymiana informacji,
umożliwiająca tworzenie pełnego obrazu klienta i jego
potrzeb.

5

Integracja działań
w ramach różnych
obszarów wsparcia osób
bezrobotnych.

• Docieranie z odpowiednio dobraną pomocą do osób
faktycznie tej pomocy potrzebujących.

Młodzi na Rynku Pracy…, op. cit., s. 5.

• Rozwiązanie przejściowe – przeniesienie
zadań związanych z obsługą procesu rejestracji
i rozliczeń w obszarze ubezpieczenia zdrowotnego
do innych instytucji / jednostek.
• Szersze wykorzystywanie elektronicznych
formularzy i elektronicznych kanałów dostępu
w ogóle.
• Większa integracja informacji, wykorzystywanie
już posiadanych danych, łączenie formularzy,
wstępne automatyczne wypełnianie formularzy
itp.
• Wprowadzenie zachęt do stosowania
długookresowych / stabilnych form zatrudnienia.
• Zarządzanie korzyściami, jakie płyną ze
stosowania różnych form zatrudnienia (aby
efektywnie premiować te, które zwiększają
szanse na stabilne zatrudnienie).
• Planowane przez rząd wprowadzenie tzw.
jednolitego podatku.

• Integracja informacji przetwarzanych w ramach
obszaru polityki społecznej, z uwzględnieniem
rynku pracy.

• Zwiększenie efektywności działań aktywizacyjnych.

• Wdrożenie mechanizmów faktycznej i efektywnej
współpracy różnych obszarów polityki społecznej
i rynku pracy.

• Większa efektywność wykorzystania środków
publicznych.

• Planowanie działań z uwzględnieniem wszystkich
zaangażowanych stron, instytucji.

• Niższe koszty i większa szybkość działania.

• Ograniczenie nadużyć (nieuprawnione świadczenia).
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• Rozwiązanie kompleksowe – uznanie
ubezpieczenia zdrowotnego za ubezpieczenie
obywatelskie, niewymagające rejestracji
i związanych z nią procedur formalnych i rozliczeń
(w stosunku od osób, za które składki i tak
ﬁnansowane są z budżetu Państwa)23.

6.2 Działania służb zatrudnienia oraz działania w zakresie mechanizmów
aktywizacji
Lp.

1

Rekomendacja

Wykorzystanie
dobrych praktyk
w zakresie organizacji
pracy powiatowych
urzędów pracy pod
kątem budowania
wizerunku, podejścia
do klienta, współpracy
z pracodawcami.

Oczekiwany efekt

Możliwe, przykładowe działania
• Obserwacja dobrych praktyk wybranych urzędów
pracy w Polsce i wykorzystanie ich doświadczeń
w skali całego kraju. Dzielenie się dobrymi
praktykami – stworzenie struktur i mechanizmów
wspierających taki proces.

• Otworzenie się urzędów na klienta i stworzenie
organizacji, która zachęca do współpracy (zarówno
pracodawców, jak i osoby bezrobotne).

• Wypracowanie dobrych standardów, które
następnie byłyby wdrażane w urzędach.
• Obserwacja i wykorzystanie dobrych praktyk
stosowanych przez sektor prywatny i organizacje
pozarządowe.
• Obserwacja i przenoszenie dobrych praktyk służb
zatrudnienia z innych krajów.
• W przypadku młodych bezrobotnych
wykorzystanie m.in. mediów społecznościowych.

• Wielokanałowe podejście do obsługi klienta.

2

Dopasowanie kanałów
komunikacji do specyﬁki
i potrzeb różnych grup
osób bezrobotnych.

• Większy zasięg komunikacji.
• Większa skuteczność docierania z informacją do osób
zainteresowanych.
• Większa responsywność osób młodych.

3

4

5

Dopuszczenie
możliwości
zmiany warunków
korzystania z narzędzi
aktywizacyjnych.
Dopasowanie narzędzi
do specyﬁki branżowej
i indywidualnych
predyspozycji
bezrobotnych.
Dopasowanie
wykorzystywanych
narzędzi aktywizacyjnych
i sposobu pracy urzędów
pracy do potrzeb osób
młodych.

Położenie nacisku na
narzędzia aktywizacyjne,
które wspierają
długookresowe
zatrudnienie.

• Zwiększenie dostępności informacji
i odformalizowanie formy jej przekazywania.
• Zintegrowanie informacji o dostępnych
narzędziach aktywizacyjnych (w tym informacji
o ofercie różnych organizacji, partnerów).

• Większa synergia pomiędzy różnymi działaniami
aktywizacyjnymi.

• Uelastycznienie form i zasad korzystania
z narzędzi aktywizacyjnych – uwzględnianie
specyﬁki lokalnej i uwarunkowań zmieniającego
się rynku pracy.

• Większa efektywność wykorzystania środków
publicznych.

• Uwzględnienie zachodzących zmian w sytuacji
bezrobotnego.

• Większa elastyczność stosowania narzędzi.

• Zlikwidowanie zależności pomiędzy dostępnymi
narzędziami, a środkami przeznaczonymi na dane
narzędzie.

• Większa indywidualizacja wsparcia.
• Zacieśnienie współpracy z pracodawcami.
• Zwiększenie efektywności działań aktywizacyjnych.
• Większa efektywność wykorzystania środków
publicznych.

• Współpraca z pracodawcami i bezrobotnymi
w ramach tworzenia nowych narzędzi
aktywizacyjnych dopasowanych do potrzeb obu
stron.
• Zrozumienie i uwzględnienie specyﬁki
osób młodych – mających inne potrzeby,
przyzwyczajenia, oczekiwania niż starsze
pokolenia.

• Zmniejszenie odsetka osób, które powracają do
rejestrów urzędów pracy w krótkim okresie po podjęciu
zatrudnienia.
• Większa stabilność zatrudnienia.
• Większe szanse na rozwój zawodowy osób młodych.

• Podejmowanie działań w zakresie monitorowania
i wspierania utrzymania zatrudnienia osób
opuszczających rejestry urzędów pracy –
oferowanie doradztwa, pomocy, konsultacje
z pracodawcą itp.
• Angażowanie strony prywatnej (np. prywatne
agencje zatrudnienia).
• Angażowanie organizacji pozarządowych, czy
podmiotów ekonomii społecznej.
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6.3 Nowe podejście w zakresie edukacji
Lp.

Rekomendacja

Oczekiwany efekt

Możliwe, przykładowe działania
• Przegląd aktualnie funkcjonujących kierunków
i programów nauczania pod kątem spełniania
obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy.

1

Lepsze dopasowanie
programów nauczania
do potrzeb dzisiejszego
rynku pracy.

• Osoby młode kończące edukację na różnych szczeblach
w większym stopniu przygotowane do podejmowania
swojej pierwszej poważnej pracy.
• Lepsze dopasowanie proﬁlu absolwentów do potrzeb
pracodawców.

• Zwiększenie liczby zajęć praktycznych
dostosowanych do wymagań rynku pracy
(określonych branż, sektorów).
• Położenie nacisku na wykorzystanie nowych
technologii w edukacji średniej i wyższej.
W szczególności nauka korzystania z aplikacji,
które są wykorzystywane w ﬁrmach o proﬁlu
zbliżonym do proﬁlu danego kierunku.
• Zacieśnienie współpracy z pracodawcami (patrz
sekcja 6.4 obok).
• Aktywne włączanie się szkoły / uczelni
w projektowanie i uruchamianie programów
praktyk – spójnych z programem nauczania oraz
potrzebami rynku pracy.

2

Zmiana form praktyk
studenckich.

• Zwiększanie przydatności praktyk zarówno dla studentów
/ uczniów, jak i pracodawców.
• Lepsze dopasowanie proﬁlu absolwentów do potrzeb
pracodawców.

• Dążenie do podniesienia jakości praktyk
pod kątem merytorycznym, powiązanie ich
z wyuczonym zawodem, stwarzanie realnych
szans na zdobycie przez młode osoby potrzebnych
umiejętności.
• Tworzenie, we współpracy z pracodawcami,
programów praktyk, które pozwolą na poznanie
przez młodych ludzi całego procesu/zestawu
procesów w docelowym miejscu pracy, a nie
tylko wycinku związanego z wykonywanymi przez
nich zadaniami.
• Organizacja szkoleń miękkich / warsztatów dla
studentów.

3

Wzmacnianie
umiejętności związanych
z poruszaniem się
po rynku pracy
i elementów istotnych
dla pracodawców.

• Osoby młode kończące edukację na różnych szczeblach
w większym stopniu przygotowane do podejmowania
swojej pierwszej poważnej pracy.
• Zwiększenie świadomości mocnych i słabych stron
wśród osób młodych.

• Angażowanie praktyków / specjalistów z danej
dziedziny.
• Budowanie i wzmacnianie umiejętności pracy
w grupie, odpowiedzialności za powierzone
zadania, odpowiedniej organizacji pracy, radzenia
sobie ze stresem w pracy.
• Oswojenie procesu rekrutacyjnego – studia
przypadku, pozorowane działania rekrutacyjne,
w tym z udziałem potencjalnych pracodawców.

4

Budowanie
umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości
(podejmowanie
własnej działalności
gospodarczej, zakładanie
ﬁrmy itp.).

• Wzrost samodzielności osób młodych.
• Zwiększenie szans na skuteczne rozpoczęcie własnej
działalności, wdrożenie różnych innowacyjnych,
nieszablonowych pomysłów, jakie osoby młode często
mają.

• Organizacja szkoleń / warsztatów dla uczniów
i studentów – obejmujących zarówno zagadnienia
praktyczne, jak i różne procedury i wymogi
formalne. Angażowanie praktyków. Omawianie
różnych studiów przypadku.
• Budowanie sieci wymiany doświadczeń.
• Budowanie sieci kontaktów, które w przyszłości
umożliwią lub ułatwią start nowych biznesów.

6.4 Współpraca z pracodawcami
Lp.

1

Rekomendacja

Wprowadzenie
mechanizmów
zachęcających
pracodawców do
współpracy z urzędami
pracy – m.in. pod kątem
udostępniania ofert
pracy w urzędach,
edukacji i szkoleń
osób bezrobotnych,
wspierania ciągłości
zatrudnienia.

Oczekiwany efekt

Możliwe, przykładowe działania

• Szersza i bardziej efektywna współpraca między
publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami.
• Lepsze dopasowanie narzędzi aktywizacyjnych do
potrzeb pracodawców.

• Promowanie urzędu pracy jako miejsca, które
realnie pomaga w znalezieniu pracy i pośredniczy
pomiędzy bezrobotnymi, a pracodawcami.
Dzięki temu publiczne służby zatrudnienia
będą posiadały pełniejszą informację na temat
zapotrzebowania na konkretne zawody na
lokalnym rynku pracy.
• Włączanie pracodawców w działania edukacyjne,
budowanie określonych kompetencji wśród
młodych osób bezrobotnych.
• Włączanie pracodawców w prace nad
modyﬁkacjami istniejących lub wprowadzaniem
nowych narzędzi aktywizacyjnych.

• Skrócenie czasu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych.
• Przybliżenie osób młodych do rynku pracy.

• Współpraca na etapie trwania zatrudnienia osoby,
która do niedawna była bezrobotna – odpowiednio
wczesne reagowanie, poszukiwanie rozwiązań
sytuacji problematycznych.
• Angażowanie się władz samorządowych –
udrażnianie współpracy, wzmacnianie relacji.
• Konsultacje zmian w programach nauczania.

2

Angażowanie
pracodawców w rewizję
/ dostosowywanie
programów nauczania,
czy programów praktyk.

• Angażowanie pracodawców do wdrażania
programów autorskich, dostosowanych do
specyﬁki danej branży, czy wręcz konkretnego
pracodawcy.

• Szersza i bardziej efektywna współpraca między
uczelniami / szkołami i pracodawcami.
• Lepsze dopasowanie programów nauczania do potrzeb
pracodawców.
• Przybliżenie osób młodych do rynku pracy.

• Aktywna współpraca w zakresie organizacji
praktyk, które przynoszą realne korzyści
pracodawcom, dając jednocześnie możliwość
zdobycia przydatnych praktycznych umiejętności
uczniom i studentom.
• Angażowanie przedstawicieli pracodawców do
prowadzenia / współprowadzenia wybranych
zajęć (np. warsztatów) w szkołach i na uczelniach.

3

Współpraca
z pracodawcami
(uczelni, urzędów
pracy, zewnętrznych
organizacji) pod kątem
systemów zarządzania
talentami i przełożenia
tego aspektu na rozwój
ﬁrmy.

• Zwiększanie możliwości rozwoju zawodowego dla osób
młodych.
• Zwiększenie wykorzystania potencjału młodych osób –
większa indywidualizacja podejścia.

• Organizacja szkoleń / warsztatów.
• Organizacja seminariów i konferencji.

• Zmniejszenie rotacji wśród młodych pracowników.
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6.5 Rozwijające się miasta i regiony – zapotrzebowanie na pracowników
Polskie miasta i regiony są w różnej
kondycji i mają różne wizje swojego
rozwoju. Część z nich w coraz
większym stopniu zaczyna mierzyć się
z niedoborem pracowników – podaż
pracy w mieście i regionie wyczerpuje
się. Jest to na ogół wynikiem
dynamicznego rozwoju regionu
z jednej strony (będącego skutkiem
choćby dużego napływu inwestycji),
a z drugiej strony efektem rosnącej
konkurencji o pracownika oraz efektem
konkurencji samych miast i regionów
o mieszkańców. Nie bez znaczenia
są również aspiracje osób młodych,
którzy często swoje szanse widzą
w największych ośrodkach miejskich
w kraju lub rozważają wyjazd do innego

kraju. Warto się zatem zastanowić, jaką
przyjąć strategię, jak się wyróżniać, jak
zbudować kompleksową ofertę, jakimi
kanałami i przy użyciu jakich narzędzi
dotrzeć do młodych osób, jak ich
zachęcić do przeniesienia się do tego
właśnie miasta lub regionu, co zrobić,
aby w tym mieście lub regionie chcieli
pozostać. Sukces na tym polu może dać
impuls do dalszego rozwoju. Porażka
może oznaczać stagnację lub wręcz
postępującą depopulację i podupadanie
miasta lub regionu.
Zwiększenie podaży pracy w regionie
oznacza konieczność zmierzenia się
z szeregiem wyzwań. Mogą one np.
przybrać poniżej zarysowany kształt:

Rysunek 1. Wybrane wyzwania w procesie budowania podaży pracy w mieście
lub regionie.

Podaż pracy w mieście i okolicach,
zwłaszcza pracowników
wykwaliﬁkowanych, nie dorównuje
popytowi.

Mobilność zarobkowa wśród Polaków jest
generalnie niewielka. Wyjątkiem są osoby młode,
w szczególności grupy, które już zdecydowały się
na emigrację zarobkową zagranicę.

Okoliczne regiony zostały już
w dużej mierze wysycone.
Sięganie do dalszych regionów
oznacza konkurencję
z większymi ośrodkami
miejskimi w kraju.

Ograniczona podaż pracy w dłuższej
perspektywie zahamuje napływ nowych
inwestycji do regionu. Wzrośnie presja
na wzrost płac, co może ograniczyć
konkurencyjność regionu.

Przyciągnięcie nowych pracowników oznacza
wiele wyzwań w sferze urbanistycznej – transport,
warunki lokalowe, edukacja, rekreacja itp.
Źródło: Opracowanie własne KPMG.

Sukces w procesie skutecznego przyciągania nowych pracowników i mieszkańców
zależy niewątpliwie od wielu czynników. Poniżej wskazujemy na 3 kluczowe naszym
zdaniem obszary.
Rysunek 2. Kluczowe czynniki wpływające na sukces przyciągania
pracowników.

Atrakcyjny rynek pracy

Atrakcyjność miasta i regionu

• Renomowani, perspektywiczni
pracodawcy.

• Dobra „marka” miasta i regionu
(pozytywne skojarzenia).

• Oferty pracy o różnym proﬁlu, dające
realne szanse na rozwój.

• Dobre skomunikowanie z resztą
kraju (kontakty z rodziną i bliskimi).

• Dobre warunki wynagradzania.

• Dobrze rozwinięcia infrastruktura
miejska.
• Prężnie działający, skuteczny
samorząd.

Źródło: Opracowanie własne KPMG.

Przestrzeń do życia, nauki,
odpoczynku
• Dostępność (ﬁzyczna
i ekonomiczna) mieszkań
lub terenów pod zabudowę
mieszkaniową.
• Kompleksowa i różnorodna oferta
edukacyjna (od żłobka do uczelni
wyższych).
• Rozwinięta oferta organizacji
wolnego czasu (sport, kultura,
odpoczynek w mieście).

Świadomość wyzwań oraz kluczowych czynników sukcesu to niezbędny krok do
dalszych działań. Obejmować one powinny m.in.:
• analizę obecnych i przyszłych potrzeb pracodawców mieście i regionie,
• analizę priorytetów miasta i regionu,
• zdeﬁniowanie proﬁli poszukiwanych osób,
• analizę potrzeb i oczekiwań osób, które mogłyby zmienić swoje miejsce
zamieszkania, w szczególności osób młodych,
• ocenę silnych i słabych stron miasta i regionu,
• zdeﬁniowanie strategii działania, strategii komunikacji oraz planu wdrożenia.
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