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Młody Polak pracy się nie boi

Wstęp
Niniejszy raport porusza kwestię sytuacji
osób młodych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem roli małych
i średnich przedsiębiorstw.
W ostatnich latach postrzeganie pracy uległo znaczącym zmianom. Z jednej
strony w wyniku postępującej globalizacji
poszerzyły się perspektywy zawodowe,
a rozwój nowych technologii usprawnił
i zautomatyzował wykonywanie wielu
zadań oraz przyczynił się do stworzenia
szeregu nowych obszarów zatrudnienia.
Z drugiej zaś kolejne pokolenia rozpoczynają życie zawodowe, nierzadko prezentując zupełnie odmienne podejście do
zarobkowania od swoich rodziców.
W mediach często podnoszona jest kwestia trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy, wysoki poziom bezrobocia w tej
grupie czy niedopasowanie do oczekiwań
pracodawców. Dodatkowo doświadczenie pandemii i przestoju gospodarczego
stanowiło negatywny czynnik powodujący zwolnienia i utrudniający znalezienie
odpowiedniego zajęcia1.
1
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Obecnie wojna na Ukrainie (przy czym jej
wpływ nie jest uwzględniany w raporcie)
również może wywrócić rynek pracy do
góry nogami – do Polski napływa bardzo
duża grupa uchodźców, jednak w większości są to kobiety, dzieci i osoby starsze,
które w znacznej części będą poza rynkiem pracy. Natomiast młodzi mężczyźni,
dotychczas pracujący w Polsce, wręcz
mogą wracać do ojczyzny, żeby wziąć
udział w działaniach wojennych.
W związku z problemami związanymi
z zatrudnieniem ukuto nawet na poziomie
unijnym termin „młodzież NEET” (ang. not
in employment, education or training)
używany dla określenia grupy niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej się2.
Celem niniejszego raportu jest ustalenie,
czy rzeczywiście sytuacja młodych na
rynku pracy jest tak trudna i zła? Czy są
oni bierni i niezainteresowani aktywnością
zawodową? Oprócz postawienia diagnozy
zostaną również sformułowane rekomendacje dalszych działań dla rozwoju rynku
pracy dla osób młodych.

https://businessinsider.com.pl/zla-sytuacja-mlodych-na-rynku-pracy-dane-mowia
-same-za-siebie/h0qkqkn.
https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets.
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Podsumowanie
•

•
•

•

•

•

Raport skupia się na osobach młodych w wieku od 15 do 29 lat oraz ich
sytuacji na rynku pracy.
Wbrew pozorom wskaźniki charakteryzujące polski rynek pracy wypadają
dość korzystnie na tle Unii Europejskiej.
Aktywność zawodowa osób młodych
w Polsce w dwóch kluczowych grupach (20-24 lat i 25-29 lat) jest zbliżona do poziomu unijnego, a nawet
wyższa. Tylko wśród najmłodszej grupy
występuje znacząco niższa aktywność.
Przy czym Polska nie odstaje od krajów
o podobnym poziomie zamożności
i rozwoju.
Poziom bezrobocia młodych Polaków
w ostatnich latach sukcesywnie spada i jest istotnie niższy niż w Unii Europejskiej. Jedynie w trakcie pandemii
został zaobserwowany lekki wzrost.
Bezrobotnych jest dużo więcej wśród
osób w wieku 20-29 lat z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym.
W zakresie wykształcenia ponadgimnazjalnego i policealnego oraz wyższego dane są bardzo zbliżone.
Pracodawcy wskazują, że osoby młode
są niedostosowane do rynku pracy.
Przede wszystkim brakuje im praktyki i doświadczenia, a edukacja jest
niedopasowana do wymagań rynku,
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•

•

•

w związku z tym konieczne jest poniesienie nakładów na podnoszenie
kwalifikacji i doszkalanie.
Osoby młode często pracują na
podstawie umów cywilnoprawnych,
wiążących się z niższymi kosztami dla
pracodawcy, ale które nie gwarantują stabilności zatrudnienia. Przy czym
młodzi wykazują się dużo większą
elastycznością, a świadczona przez
nich praca ma często charakter tymczasowy czy dorywczy.
Korzystną sytuacją z perspektywy
młodych na rynku pracy jest luka podażowa polegająca na niedoborze
pracowników. W związku z tym pracodawcy mają mniejszą możliwość wyboru między kandydatami i prowadzi
to również do obniżenia stawianych
wymagań przy zatrudnieniu.
Pomimo że sytuacja osób młodych
na rynku pracy nie jest najgorsza, nie
oznacza to, że nie należy podejmować dodatkowych działań w celu jej
polepszenia. Kluczową rolę w zatrudnianiu osób młodych powinny
odgrywać małe i średnie przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne za
generowanie największej liczby miejsc
pracy w Polsce.
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•

Należy promować pracę w MSP wśród
młodych, ale również tworzyć preferencyjne warunki zachęcające przedsiębiorców do zatrudniania osób przed
30. rokiem życia. Przede wszystkim poporzez rozszerzenie ulg ograniczających koszty zatrudnienia. Jednocześnie warto uwzględniać oczekiwania
pracodawców przy tworzeniu programów nauczania czy praktyk.
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•

W ramach aktywizowania młodych
pracujących w sektorze MSP można
wykorzystać środki unijne przeznaczone na wspieranie zatrudnienia
tej grupy osób. Jednocześnie należy
mieć na uwadze, iż nie tylko istotne
jest wsparcie finansowe, ale również
zapewnienie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego – pewności prawa
i prostych procedur (w tym w zakresie
prawnopracowniczym).
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Charakterystyka populacji
W publikacjach dotyczących rynku pracy
osoby młode są różnie definiowane. Zwykle
dolną granicę stanowi wiek 15 lat, w którym rozpoczyna się możliwość podjęcia
pracy, jednak podejmowanie zatrudnienia
przed 18. rokiem życia wiąże się najczęściej
z pracą sezonową lub przyuczeniem do
zawodu. Natomiast górna granica bywa
różnie ustanawiana, najczęściej w ramach
przedziału 24–34 lat.
W niniejszym opracowaniu za „osoby młode” uznaje się co do zasady populację
w wieku 15–29 lat. Cezura ta wydaje się
adekwatna, ponieważ obejmuje wejście na
rynek pracy i pierwsze lata funkcjonowania
na nim zarówno osób, które zakończyły
edukację na poziomie podstawowym, jak
i ponadpodstawowym, jak też osoby z wykształceniem wyższym. W tożsamy sposób
grupa ta jest definiowana na poziomie
unijnym np. w kontekście definicji młodzieży NEET3 czy adresatów programu wspie3
4
5
6

rania zatrudnienia ludzi młodych4. Natomiast osoby po 30. roku życia posiadają
już pewne doświadczenie zawodowe i są
uznawane za silną grupę pracobiorców5.
W Polsce w 2020 r. na 38,27 mln mieszkańców, młodzi stanowili 16,11 proc. populacji, czyli 6,17 mln osób. Analogiczna
statystyka w 2010 r. wynosiła 22,17 proc.,
a w 2015 r. – 18,79 proc., co odzwierciedla
trend starzenia się społeczeństwa. W grupie osób młodych mężczyźni stanowią 51,07
proc., a kobiety – 48,93 proc. Natomiast
53,92 proc. tej grupy mieszkało w mieście,
a na wsi – 46,08 proc., przy czym w całej
populacji proporcja ta wynosi 59,86 proc.
w stosunku do 40,14 proc. W podgrupach
wiekowych mieszkańcy miast stanowią
55,11 proc. wśród osób wieku 15–19 lat, 52,73
proc. – 20–24 lat oraz 54,00 proc. – 25–29
lat6. Zatem dane nie wskazują na istotną
zmianę miejsca zamieszkania po zakończeniu edukacji i poszukiwanie zatrudnienia w ośrodkach miejskich.

https://www.eurofound.europa.eu/topic/neets.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/
youth-employment-support_pl.
https://www.isp.org.pl/uploads/download/mlodzi-na-rynku-pracy-raport-zbadania_pl_1648767035.pdf.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/
rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2021,2,21.html.
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Wykształcenie osób młodych jest w oczywisty sposób uzależnione od podziału na
podgrupy wiekowe. W grupie najmłodszej (15-19 lat) dominuje wykształcenie
podstawowe i gimnazjalne (92 proc.)
oraz występuje również wykształcenie
ponadgimnazjalne i policealne (8 proc.),
natomiast wykształcenie wyższe w praktyce nie może zostać osiągnięte w tym
wieku. W grupie osób w wieku 20-24 lat,
83 proc. osób posiadało wykształcenie
średnie, 8 proc. wykształcenie podstawowe,
a 9 proc. – wyższe. Należy mieć przy tym

na uwadze, że w pierwszej grupie mogą
znajdować się również osoby studiujące, które nie ukończyły jeszcze edukacji.
W grupie najstarszej, w której większość
osób powinna zakończyć już edukację,
wykształcenie wyższe posiadało 33 proc.,
a ponadgimnazjalne i policealne – 60 proc.
Udział osób z wykształceniem podstawowym był bardzo zbliżony do młodszej grupy
wiekowej, co wskazuje, że niecałe 10 proc.
obecnej populacji osób młodych kończy
edukację na tym poziomie.

Wykres 1. Poziom wykształcenia osób w wieku 15–19 lat w IV kw. 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
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Wykres 2. Poziom wykształcenia osób w wieku 20–24 lat w IV kw. 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Wykres 3. Poziom wykształcenia osób w wieku 25–29 lat w IV kw. 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Warsaw Enterprise Institute
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Ogólna sytuacja osób
młodych na rynku pracy
W ramach niniejszej części zostaną przedstawione statystyki z lat 2010–2021 dotyczące aktywności zawodowej osób młodych, w tym:
•
porównanie pomiędzy analogicznymi
grupami wiekowymi w Polsce, w Unii
Europejskiej oraz w krajach o podobnym poziomie zamożności i rozwoju –
w Czechach i na Węgrzech, w celu ustalenia ewentualnych różnic pomiędzy
państwami;
•
zestawienie danych polskich dla
wszystkich grup wiekowych wraz z całą
populacją osób w wieku produkcyj-

Warsaw Enterprise Institute

nym, w celu zidentyfikowania odchyleń
w zależności od wieku.

Aktywność zawodowa
Aktywnymi zawodowo są wszystkie osoby
gotowe do podjęcia pracy, zarówno pracujący, jak i bezrobotni poszukujący pracy.
W grupie osób młodych wskaźnik ten może
być niższy niż w pozostałych grupach wiekowych, co związane jest przede wszystkim
z edukacją.
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Wykres 4. Aktywność zawodowa osób w wieku 15–19 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Widoczna jest istotna dysproporcja między
aktywnością zawodową osób w wieku 15–19
lat w Polsce i Unii Europejskiej. Polacy są ponad dwukrotnie mniej aktywni (aktywność
między 5 a 10 proc., przy unijnym poziomie
15–20 proc.), przy czym w tej grupie wiekowej występuje obowiązek szkolny oraz re-

strykcje w zatrudnieniu, co częściowo może
uzasadniać zaistniałą różnicę. Dodatkowo
widać dużą sezonowość danych wskazującą na większą aktywność w okresach
wakacyjnych. Należy jednak zauważyć, że
dane dla Polski znacząco nie odbiegają od
obserwacji dla Czech i Węgier.

Wykres 5. Aktywność zawodowa osób w wieku 20–24 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
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W grupie wiekowej 20–24 lat w początkowym okresie obserwacji Polacy również byli
mniej aktywni niż przeciętni Europejczycy,
ale od końca 2015 r. nastąpił istotny wzrost
aktywności, zatrzymany niestety najprawdopodobniej przez pandemię, której negatywne skutki, zgodnie z danymi, bardziej były odczuwalne w Polsce. Aktywność

w tej grupie wahała się między 54 a 64
proc. Natomiast w porównaniu z Czechami
i Węgrami do 2019 r. Polska miała wyższy
poziom aktywności o kilka, a nawet kilkanaście punktów procentowych. Obecnie
dane dla Polski i Czech są bardzo zbliżone,
natomiast aktywność Węgrów jest około
5 p.p. niższa.

Wykres 6. Aktywność zawodowa osób w wieku 25–29 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Osoby młode w wieku 25–29 lat w Polsce nich kwartałach poziom aktywności powykazywały do czasu pandemii wyższą wrócił do wcześniejszych wartości okoaktywność zawodową niż ich rówieśnicy ło 85 proc.
z Europy. Po załamaniu w 2020 r., w ostat-

Warsaw Enterprise Institute

12

Młody Polak pracy się nie boi

Wykres 7. Aktywność zawodowa w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Porównując aktywność zawodową różnych grup wiekowych w Polsce, wyniki wydają się nie budzić większych zastrzeżeń.
Wśród „najstarszej” grupy osób młodych
jest największa gotowość do podjęcia
pracy, powyżej wartości dla całej populacji w wieku produkcyjnym – są to osoby,
które najprawdopodobniej już zakończyły
edukację i są na etapie poszukiwania lub
wykonywania pierwszej pracy. Niższa aktywność pozostałych grup zapewne wiąże
się z kontynuacją edukacji.

Uwzględniając poziom wykształcenia oraz
dostępność czasową osób z tej grupy, poszukiwania pracy mogą być problematyczne, w związku z czym stosunkowo wysoka
wartość współczynnika nie powinna być
zbyt niepokojąca, zwłaszcza w kontekście
jego sukcesywnego zmniejszania się.

Bezrobocie
Analizując dane dotyczące bezrobocia,
należy wskazać na stosunkowo wysokie wartości w przypadku Polski dla osób
w wieku 15–19 lat. Jeszcze kilka lat temu
odsetek osób bezrobotnych wynosił w tej
grupie ponad 40 proc., ale stopniowo ulegał
obniżeniu i zbliżał się do poziomu unijnego.
Podobny trend z dużymi wahaniami występował również w Czechach i na Węgrzech.

Warsaw Enterprise Institute
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Wykres 8. Bezrobocie wśród osób w wieku 15–19 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Należy odnotować pozytywny efekt w grupie wiekowej 20–24 lata – w ciągu ostatnich
lat stopa bezrobocia sukcesywnie spadała,
z poziomu niecałych 25 proc, do około 10
proc. Trend malejący jest widoczny również

w danych ogólnoeuropejskich, czeskich
i węgierskich, przy czym jedynie w Czechach współczynnik bezrobocia dla tej
grupy jest niższy niż w Polsce.

Wykres 9. Bezrobocie wśród osób w wieku 20–24 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
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Podobna sytuacja występuje wśród osób
w wieku 25–29 lat, w ostatnich latach można było zaobserwować zmniejszanie się
udziału osób bezrobotnych w populacji,
a w ostatnich kwartałach wskaźnik się ustabilizował. Co istotne, poziom bezrobocia

w Polsce jest istotnie niższy niż w Unii Europejskiej oraz zbliżony do poziomu Węgier
– w tej grupie wynosi on jedynie ok. 4 proc.,
przy ponad dwukrotnie wyższych wartościach unijnych.

Wykres 10. Bezrobocie wśród osób w wieku 25–29 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
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Poddając analizie dane dotyczące bezrobocia dla różnych grup wiekowych w Polsce
należy wskazać, że współczynnik jest wyższy
dla osób młodych niż dla całej populacji.
Najbardziej jest to widoczne w grupie osób
w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lata, przy czym
wartości te mają tendencje spadkowe. Jak
już wskazano funkcjonowanie najmłodszej
grupy na rynku pracy może być utrudnione
z racji braku wykształcenia oraz potencjalnej kontynuacji nauki. W grupie wiekowej
20-24 lata również problemem mogą być

niewystarczające kwalifikacje lub brak
doświadczenia, jednakże należy zwrócić
uwagę na sukcesywne obniżanie się poziomu bezrobocia, przy chwilowym wzroście
w trakcie pandemii. Natomiast odsetek
bezrobotnych w wieku 25-29 lat jest zbliżony do analogicznej wartości dla całej
populacji, przy jednoczesnym łagodnym
trendzie spadkowym, co sugeruje, że za
kluczowe różnice między poszczególnymi
grupami odpowiada brak doświadczenia
i uzyskania wykształcenia.

Wykres 11. Bezrobocie w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Przedstawione dane wskazują na mniej
korzystną sytuację osób młodych na rynku
pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, jednak różnice (poza najmłodszą
grupą o dość specyficznym profilu) nie są
zbyt znaczące i w ostatnich latach coraz
bardziej się zacierają. Jednocześnie sytuacja w Polsce jest korzystniejsza niż przeciętnie w Unii Europejskiej oraz z każdym
kolejnym okresem ulega dalszej poprawie.
Dodatkowo warto uwzględnić dane dotyczące bezrobocia z podziałem na posiadane wykształcenie. Wśród osób w wieku

Warsaw Enterprise Institute

15–19 lat, występuje około dwukrotnie niższy
współczynnik w przypadku wykształcenia
podstawowego i gimnazjalnego niż dla
wykształcenia ponadgimnazjalnego i policealnego. Przy czym należy pamiętać, że
osoby z tej drugiej grupy stanowią niewielki
odsetek tej grupy. Wyniki sugerują, że najtrudniejszym momentem w poszukiwaniu
pracy jest zakończenie edukacji na poziomie szkoły średniej. Zapewne wynika to
z faktu, że część osób podejmuje wtedy
pierwszą pełnoetatową pracę, przy stosunkowo niskich kwalifikacjach na rynku pracy.
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Wykres 12. Bezrobocie wśród osób w wieku 15–19 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

W przypadku grupy w wieku 20–24 lata
najwyższa stopa bezrobocia na przestrzeni
ostatnich lat dotyczyła osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, przy
czym sukcesywnie się obniżała. W pozosta-
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łych kategoriach dane były bardzo zbliżone,
a w 2019 r. poziom bezrobocia w tej grupie
wiekowej był dość podobny niezależnie od
wykształcenia.
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Wykres 13. Bezrobocie wśród osób w wieku 20–24 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

W najstarszej grupie osób młodych występuje podobna zależność – posiadanie
wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego powoduje istotny wzrost stopy bezro-

Warsaw Enterprise Institute

bocia. Przy czym nadal, pomimo obniżenia
wartości współczynnika w ostatnich latach,
jest on kilkukrotnie wyższy niż w przypadku
wykształcenia średniego i wyższego.
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Wykres 14. Bezrobocie wśród osób w wieku 25–29 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

W ciągu ostatnich 10 lat poziom bezrobocia wśród młodych Polaków sukcesywnie
spada (z niewielkimi wyjątkami w początkowym okresie pandemii). Pomimo dość
sporych różnic na początku 2010 r. między

Warsaw Enterprise Institute

danymi z Polski a średnią unijną, obecnie te
wartości, poza najmłodszą grupą, są dość
zbliżone. Jednocześnie bardzo podobny
poziom bezrobocia występuje w Czechach
i na Węgrzech.
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Bariery w zatrudnieniu
osób młodych
Jednym z najistotniejszych problemów
na rynku pracy jest niedostosowanie
kandydatów do oczekiwań pracodawcy.
W szczególności w kontekście osób młodych podkreśla się problem braku praktyki
i doświadczenia, ale również niedopasowania edukacji do potrzeb rynku7. W takim przypadku zatrudnienie pracownika
może wiązać się z dodatkowymi nakładami
w celu doszkolenia i podniesienia jego
kwalifikacji. Ponadto młode pokolenie jest
często oceniane jako roszczeniowe i nieposiadające chęci do pracy.

Należy jednak zwrócić uwagę na dużą elastyczność osób młodych – częściej decydują się na zmianę pracy oraz preferują warunki, które zapewniają im większą
swobodę jak np. pracę zdalną. Dodatkowo
często podejmowana przez nich praca ma
charakter dorywczy czy tymczasowy np.
w okresie wakacyjnym.

Jednocześnie na rynku pracy obserwowana jest specyficzna sytuacja powstania ogromnej luki – szacuje się, że tylko
w Polsce do 2025 r. może zabraknąć
1,5 mln pracowników9. Niski przyrost naKolejnym problemem, z którym mierzą się turalny, starzejące się społeczeństwo
młode osoby, jest brak stabilności zatrud- czy emigracja zarobkowa, spowodowanienia, gdyż często współpracują one na ły, że pracodawcy bardziej starają się
podstawie umów czasowych. Taka forma o pracownika. Porównanie ofert publiumowy wiąże się z dużo niższymi kosztami kowanych przez pracodawców w 2015
dla pracodawców, ale zwiększa poziom i 2019 r. pokazuje10, że zmniejsza się zaniepewności obu stron – każda z nich ma kres wymagań, a powiększa oferta bemożliwość łatwiejszego zakończenia współ- nefitów oferowanych pracownikom.
pracy, co nie sprzyja chociażby inwesto- W 2019 r. wśród przeanalizowanych ofert
waniu w rozwój pracownika8.
tylko 56 proc. zawierało wymagania do7
8

9
10

https://netprstorage.s3.eu-west-1.amazonaws.com/6/3006/776449/efl_mlodzi_
praca_raport_www.pdf.
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/
POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU18/zalacznik_nr_12_polski_rynek_pracy___wyzwania_i_
kierunki_dzialan_na_podstawie_badan_bilans_kapitalu__ludzkiego_20102015.pdf.
https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html.
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rynek-pracy-pod-lup%C4%85_
raport_grant_thornton_28102019-1.pdf.
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tyczące doświadczenia, gdzie cztery lata
wcześniej było to aż 70 proc. Analogicznie znacząco spadł wymóg wykształcenia z 64 proc. w 2015 r. do 44 proc. cztery
lata później.

nianiu, w związku z czym brak odpowiednich kwalifikacji lub inne obawy w stosunku
do osób młodych mogą nie być tak istotne.
Zwłaszcza że pracodawcy przyznają, że
młodzi szybciej się szkolą i lepiej przyswajają wiedzę, a powierzenie im pracy można,
Tym samym pracodawcy mają coraz przy podjęciu odpowiednich działań, uznać
mniejszy wybór kandydatów przy zatrud- za inwestycję11.
11

https://efl.pl/wp-content/uploads/2016/08/EFL_MLODZI_PRACA_RAPORT_www.pdf.
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Rola MSP w zatrudnieniu
młodych
Sytuacja osób młodych na rynku pracy,
wbrew obiegowym opiniom, nie jest najgorsza. W ostatnich latach poziom bezrobocia
wśród tej grupy maleje oraz nie odstaje od
obserwacji z państw o podobnym poziomie
zamożności i rozwoju. Pewnym specyficz-

nym okresem był początek pandemii, przy
czym stanowił on raczej chwilową aberrację niż trwałe zaburzenie rynku. Nie znaczy
to jednak, że nie należy poszukiwać sposobów na polepszenie tej sytuacji.

Wykres 15. Zatrudnienie w Polsce według wielkości przedsiębiorstwa w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przede wszystkim należy mieć na uwadze
sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
które zbiorczo stanowią jednego z największych pracodawców, zatrudniając pra-

Warsaw Enterprise Institute

wie 68 proc. osób pracujących w Polsce.
Co równie istotne, małe i średnie firmy są
skłonne inwestować w kapitał ludzki intensywniej niż w środki trwałe – udział MSP

22

Młody Polak pracy się nie boi

w zatrudnieniu był wyższy niż udział w in- Odciążenie sektora MSP w zakresie koszwestycjach12.
tów zatrudnienia jest kluczowe, zwłaszcza
w okresie dokształcania nowych pracowTen ogromny potencjał powinien zostać ników, których praca może być znacznie
wykorzystany w kontekście osób młodych. mniej efektywna. Ograniczenie danin puPromowanie zatrudnienia przez małe blicznych w takiej sytuacji wydaje się uzai średnie przedsiębiorstwa jest szczególnie sadnionym rozwiązaniem, które powinno
istotne w odniesieniu do mediów, które skłonić przedsiębiorców do oferowania
kreują wizerunek młodych pracowników pracy osobom młodym.
(zwłaszcza tych po studiach) w kontekście
korporacji czy dużych firm. Jednocześnie Obecnie funkcjonuje tzw. zerowy PIT dla
duże zróżnicowanie MSP powoduje, że wiele osób do 26. roku życia, czyli wyłączenie płaz nich jest nierozpoznawalnych przez po- cenia podatku dochodowego do kwoty 85
tencjalnych kandydatów do pracy.
528,00 zł (odpowiadającej granicy pierwszego progu podatkowego). Jednocześnie
Tworząc programy aktywizacyjne, należy pracodawcy zatrudniający studentów na
przede wszystkim wsłuchać się w potrzeby umowę zlecenia nie mają obowiązku odpracodawców, np. wykorzystać ich uwagi prowadzania składek na ubezpieczenie
przy tworzeniu programów nauczania czy społeczne i zdrowotne. Należałoby rozważyć
praktyk zawodowych. Jak również uwzględ- rozszerzenie tych rozwiązań również na
niać kluczowe bariery wskazywane przez osoby niepodejmujące studiów, a stawiaprzedsiębiorców – przede wszystkim wy- jące pierwsze kroki na rynku pracy oraz
sokie koszty stworzenia miejsca pracy przy wprowadzić analogiczne rozwiązanie dla
dużej niepewności co do pozostania mło- umów o pracę, żeby zapewnić większą stadego pracownika w firmie13.
bilizację dla młodych pracowników.
Wsparcie zatrudnienia osób młodych, powinno być prowadzone w sposób rozsądny
i adekwatny do potrzeb. W szczególności
niektóre formy wsparcia niekoniecznie się
sprawdzają jak np. skupienie się na promowaniu przedsiębiorczości, w sytuacji,
gdzie realnie na prowadzenie działalności decyduje się jedynie ok. 4 proc. młodych14. Natomiast pracodawcy zapytani
o formy motywacji do tworzenia nowych
miejsc pracy i zatrudniania młodych osób
wskazywali przede wszystkim na wsparcie
w pokryciu kosztów zatrudnienia czy preferencyjne możliwości rozliczeń podatkowych
przy umowach stażowych.

12
13
14

Trzeba również korzystać z istniejących
środków. W ramach Unii Europejskiej przeznaczono 22 mld euro na finansowanie
programu wspierania zatrudnienia ludzi
młodych – pomost zatrudnienia dla kolejnego pokolenia, który ma zniwelować
bariery, jakie napotykają młodzi przy próbach podjęcia pracy. Pomost opiera się na
czterech filarach obejmujących:
• gwarancję dla młodzieży, że jeśli zarejestrują się w programie, to w ciągu czterech miesięcy otrzymają
ofertę zatrudnienia, kształcenia, przygotowania zawodowego lub szkolenia;

https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20091348.
https://efl.pl/wp-content/uploads/2016/08/EFL_MLODZI_PRACA_RAPORT_www.pdf.
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/
POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU18/zalacznik_nr_12_polski_rynek_pracy___wyzwania_i_
kierunki_dzialan_na_podstawie_badan_bilans_kapitalu__ludzkiego_20102015.pdf.
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•

który może być wykorzystany do finansowego wsparcia tych działań, kluczowe
jest jeszcze zapewnienie odpowiedniego
otoczenia regulacyjnego. Jedną z głów•
nych barier w działalności przedsiębiorców
jest niepewność prawa, wysokie daniny
•
i skomplikowanie procedur16. Rozwiązania
takie jak uproszczenie regulacji, nie tylko prawnopracowniczych, zapewnienie
Środki mogą być przeznaczane przez pań- ich stałości oraz ograniczenie obciążeń
stwa członkowskie w szczególności na pre- podatkowych w związku z zatrudniemie dla MSP zatrudniających praktykantów niem osób młodych, powinno stanoczy szkolenia organizowane w celu naby- wić pozytywny bodziec na rynku pracy.
wania nowych umiejętności potrzebnych Bowiem przedsiębiorcy postrzegają młona rynku pracy15.
dych jak inwestycję – ryzykowną, ale z wysokim zwrotem.
Mając na względzie gotowość MSP do tworzenia miejsc pracy oraz znaczący budżet,
15
16

unowocześnienie, uatrakcyjnienie, uelastycznienie i dostosowanie do potrzeb
gospodarki cyfrowej i ekologicznej systemów edukacji;
nowy impuls do przygotowania
zawodowego;
dodatkowe środki mające na celu
wspieranie zatrudnienia osób młodych.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/
youth-employment-support_pl.
https://zpp.net.pl/wysokie-pozaplacowe-koszty-pracy-wysokie-podatki-oraznadmiar-obowiazkow-biurokratycznych-to-zdaniem-przedsiebiorcow-najwieksze
-bariery-prowadzenia-firm-w-polsce.
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Rekomendacje
•

Promowanie zatrudnienia osób młodych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

•

Dostosowanie zakresu kształcenia,
w szczególności praktyk, do oczekiwań rynku pracy.

•

Wykorzystanie przysługujących
środków unijnych do aktywizowania
osób młodych.

•

Rozszerzenie regulacji ograniczających koszty zatrudnienia:

•

ograniczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla osób
młodych niebędących studentami;

•
•
•
•
•

•

zastosowanie ograniczeń również do
umów o pracę;
ułatwienie uzyskiwania refundacji
kosztów doszkalania pracowników.
Zapewnienie odpowiednich warunków
(w tym pewności prawa i prostych
procedur) dla pracodawców.
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