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WPROWADZENIE 

 

Szczególnie trudna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy od dłuższego czasu stanowi przedmiot 

zaniepokojenia na poziomie europejskim i krajowym. Ogólnie bezrobocie jest znacznie wyższe wśród 

młodych ludzi niż globalnie w danym społeczeństwie. Przed kryzysem finansowym w 2008 r. w wymiarze 

UE 16% osób w przedziale wiekowym 15–24 nie miało pracy – dwa razy tyle co w całym społeczeństwie. 

Młodzi szczególnie silnie odczuli kryzys: w 2013 r. stopa bezrobocia młodzieży w 28 państwach 

członkowskich sięgnęła 23,5% (ogólny poziom bezrobocia w UE wynosił 10,8%). Około 7,5 mln młodych 

Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat nie ma pracy, nie kształci się ani nie szkoli (NEET). 

 

EKES wielokrotnie krytykował wysoką stopę bezrobocia i apelował do wszystkich zainteresowanych 

stron o pilne przedsięwzięcie skutecznych i zdecydowanych środków, aby przerwać ten zaklęty krąg, 

który może zagrozić przyszłości całego pokolenia. Wzywał do poczynienia odpowiednich inwestycji 

w młodych ludzi, które przyniosą rezultaty w długim okresie. 

 

Wyraźnie widać, że perspektywy zwiększenia zatrudnienia zależą w dużym stopniu od zdolności Unii do 

wygenerowania wzrostu gospodarczego dzięki odpowiedniej polityce makroekonomicznej, 

przemysłowej i innowacyjnej. 

 

Niemniej na szczeblu UE pojawiło się już kilka inicjatyw ukierunkowanych na problem bezrobocia 

młodzieży, np. pakiet dotyczący zatrudnienia młodzieży, gwarancja dla młodzieży, europejski sojusz na 

rzecz przygotowania zawodowego, ramy jakości dla staży oraz reforma sieci poszukiwania pracy EURES. 

 

W tym kontekście Centrum Monitorowania Rynku Pracy w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-

Społecznym przeprowadziło badania na temat wdrażania unijnej polityki na rzecz zatrudnienia 

młodzieży w wybranych sześciu państwach członkowskich: Grecji, Chorwacji, Włoszech, Austrii, 

Słowacji i Finlandii, z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego.  

 

W badaniu udział wzięli liczni przedstawiciele partnerów społecznych, organizacji młodzieżowych i 

władz publicznych. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie i współpracę. 

 

 

Christa Schweng  

przewodnicząca Centrum Monitorowania Rynku Pracy 

i sprawozdawczyni badania 
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METODOLOGIA 
 

Badanie ma na celu przedstawienie poglądów partnerów społecznych i zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego na temat: 

 

 strategii realizowanych na poziomie krajowym w celu ułatwienia młodym ludziom 

znalezienia pracy, w tym ich wdrażania i faktycznego wpływu; 

 sprawdzonych rozwiązań i trudności napotykanych w państwach członkowskich; 

 własnego zaangażowania w politykę na rzecz zatrudnienia młodych i w bieżące reformy. 

 

Zadanie to stanowi dla podmiotów krajowych szansę na przedstawienie swoich komentarzy i zaleceń 

dotyczących polityki na rzecz zatrudnienia młodzieży, a jednocześnie jest okazją do wzajemnego uczenia 

się i lepszego zrozumienia, w jaki sposób funkcjonują systemy krajowe. 

 

Sześć państw członkowskich wybrano ze względu na ich specyficzną sytuację w dziedzinie polityki 

dotyczącej młodzieży, biorąc pod uwagę bezrobocie i odsetek NEET (osób, które nie pracują, nie kształcą 

się ani nie szkolą) oraz inne szczególne wyzwania (np. bezrobocie długofalowe, integracja Romów) i 

opierając się na dostępnych informacjach i dyskusjach prowadzonych z przedstawicielami EKES-u, 

Komisji i stałych przedstawicielstw przy UE. 

 

Stopa bezrobocia, 15 – 24 years, 2013 r. (Źródło: Eurostat) 
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2013 r. 

Państw 
członkowskich 

Stopa bezrobocia 
15–24 lata 

Stopa bezrobocia  
25–74 lata 

Młodzież NEET 
(młodzież 

niekształcąca się, 
niepracująca ani 
nieszkoląca się) 

15–24 lata 

UE (28 państw 
członkowskich) 

23.5 % 9.5 % 13 % 

Grecja 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Chorwacja 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Włochy 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Austria 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Słowacja 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Finlandia 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

        Źródło: Eurostat 
 

 

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem 

 

 kwestionariusza, który został rozesłany do partnerów społecznych i organizacji 

młodzieżowych w sześciu wybranych państwach (zob. załącznik). Nawiązywał on do kwestii 

przyuczenia do zawodu, stażów, wdrażania gwarancji dla młodzieży, mobilności, 

przedsiębiorczości i innych czynników takich jak prawo pracy, zabezpieczenie społeczne i 

ogólniej działania mające pomóc młodym ludziom nie tracić nadziei. 

 

Odsetek odpowiedzi różnił się w zależności od państwa członkowskiego: w Austrii i 

Włoszech odpowiedzi udzieliły zarówno związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców, 

w Chorwacji – obydwie strony sektora przemysłu i sieci młodzieżowe, w Słowacji – związki 

zawodowe i organizacje pracodawców oraz Instytut Zatrudnienia, w Finlandii – związki 

zawodowe i organizacje młodzieżowe, w Grecji zaś jedna organizacja pracodawców oraz 

Krajowa Rada ds. Młodzieży, a Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych oraz organizacja ds. 

zatrudnienia Manpower (publiczna służba zatrudnienia) także zgłosiły chęć udziału w 

kwestionariuszu. 

 

 wywiadów w terenie z przedstawicielami głównych patronackich związków zawodowych, 

organizacji młodzieżowych i władz publicznych – podczas wyjazdów studyjnych 
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przeprowadzonych przez zespoły złożone z trzech członków CMRP oraz administratora 

z sekretariatu (zob. tabela niżej); 

 

 analizy informacji – zbieranie odnośnych dokumentów od instytucji europejskich, ośrodków 

analitycznych, ministerstw i stałych przedstawicielstw przy UE wybranych państw 

członkowskich, krajowych RSG, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego itp.; 

 

 wysłuchanie publiczne zorganizowane przez CMRP 1 kwietnia 2014 r. w Brukseli, z udziałem 

członków Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Eurofoundu, 

partnerów społecznych na szczeblu UE i organizacji młodzieżowych na poziomie unijnym 

i krajowym. 

 

UWAGA 

 

Nawiązania do danego państwa w części poniżej należy rozumieć jako stanowisko odnośnych 

podmiotów krajowych, a nie samego rządu. 

 

Państwo 
członkowskie 

Data misji 

Członkowie Grupy I 
(Pracodawcy) 

Członkowie Grupy II 
(Pracownicy) 

Członkowie Grupy III 
(Inne Podmioty) 

FINLANDIA 
16–17/1/2014 

Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

SŁOWACJA 
10–11/2/2014 

Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

CHORWACJA 
17–18/2/2014 

Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

GRECJA 
4–5/3/2014 

Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

AUSTRIA 
14/3/2014 

Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

WŁOCHY 
17/3/2014 

Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

Pogrubioną: nazwiska sprawozdawców dla każdej misji 
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KLUCZOWE USTALENIA  
 

1. W celu obniżenia stopy bezrobocia wśród młodzieży niezbędne jest zindywidualizowane 

podejście. 

2. Dzięki ścisłemu powiązaniu kształcenia z rynkiem pracy wspiera się zdolność do zatrudnienia 

i adaptacji. 

3. Prawidłowe wdrożenie gwarancji dla młodzieży może zachęcać do przeprowadzania reform 

strukturalnych. 

4. Należy poprawić stan wiedzy na temat mobilności transnarodowej i EURES-u. 

5. Należy zwiększyć i wspierać rolę publicznych służb zatrudnienia w zakresie aktywizacji 

zawodowej ludzi. 

6. Istnieją bardzo różne poglądy na temat wpływu przepisów dotyczących rynku pracy na 

zatrudnienie. 

7. Należy wprowadzić zachęty dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą i 

wspierać potrzeby szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości.  

8. Stały monitoring i ocena wspierają skuteczną politykę na rzecz młodzieży. 

9. Główny wniosek: partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie są zdecydowani aktywnie 

uczestniczyć we wszystkich fazach polityki na rzecz zatrudnienia młodzieży, co może 

przyczynić się do zapewnienia społecznej akceptacji i sprawnego wdrożenia reform. 
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1. W celu obniżenia stopy bezrobocia wśród młodzieży niezbędne 

jest zindywidualizowane podejście 
 

Zdaniem niektórych młoda bezrobotna osoba w Grecji ma takie same problemy jak osoba bezrobotna w 

Niemczech i dlatego potrzebuje takich samych rozwiązań. Nasza misja wyraźnie udowodniła jednak, że 

tak nie jest: należy uwzględnić indywidualną sytuację danej młodej osoby – to, czy ma niskie, czy 

wysokie kwalifikacje, czy jest długotrwale, czy tylko tymczasowo bezrobotna, czy jest mobilna, czy nie; 

należy również uwzględnić system kształcenia, środki zainwestowane w publiczne służby zatrudnienia 

i politykę gospodarczą danego kraju w ujęciu ogólnym. 

 

Wszystkie zainteresowane strony, które spotkaliśmy i które udzieliły odpowiedzi 

na pytania zawarte w kwestionariuszu, wyraźnie wskazały, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dla 

obniżenia stopy bezrobocia wśród młodzieży.  

 

W niektórych państwach członkowskich europejska gwarancja dla młodzieży, zgodnie z którą młoda 

osoba powinna uzyskać ofertę pracy lub szkolenia w ciągu czterech miesięcy, przyczyniła się do 

przeniesienia uwagi z osób, które najbardziej potrzebują wsparcia – długotrwale bezrobotnych – na 

osoby, którym łatwiej jest podjąć zatrudnienie lub ponowne zatrudnienie, zapobiegając w ten sposób 

ryzyku popadnięcia przez takie osoby w długotrwałe bezrobocie. W czasach ograniczonych zasobów 

takie podejście można kwestionować. 

 

Gwarancja dla młodzieży daje szansę państwom członkowskim na przeprowadzenie reform 

strukturalnych. Jej wdrożenie jest nieodzowne, jeśli państwa członkowskie pragną zapewnić dobre 

perspektywy młodszemu pokoleniu. 

 

2. Dzięki ścisłemu powiązaniu kształcenia z rynkiem pracy wspiera 

się zdolność do zatrudnienia i adaptacji 
 

Skuteczne systemy kształcenia (w aspekcie perspektyw zatrudnienia) zapewniają ścisłe powiązanie 

kształcenia/szkolenia z rynkiem pracy. 

 

Tak jest w przypadku Finlandii, gdzie wysoki odsetek studentów instytucji szkolnictwa wyższego 

rozpoczyna pracę i zdobywa praktyczne doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów. W ponad 

60% przypadków przyuczenie do zawodu ma formę studiów z zaawansowanym programem nauczania i 

obejmuje szkolenie zawodowe w miejscu pracy / doskonalenie zawodowe oraz jest podejmowane przez 

dorosłych. Niespełna 20% uczniów to osoby poniżej 25. roku życia. 
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Podobna, lecz nieidentyczna jest sytuacja w Austrii, gdzie ok. 40% 15-latków rozpoczyna przyuczenie do 

zawodu, spędzając cztery dni w tygodniu w przedsiębiorstwie, zdobywając doświadczenie, a jeden dzień 

w szkole. 

 

W 1995 r. w Chorwacji przywrócono podwójny system przyuczenia do zawodu; w następstwie licznych 

zmian system ten przekształcony został w system oparty wyłącznie na nauczaniu w szkołach, z 

mniejszym naciskiem na szkolenie w miejscu pracy, a większym na element kształcenia ogólnego. Około 

30% studentów przyucza się do zawodu. W związku z powyższym zainteresowane strony odniosły 

wrażenie, że charakter szkół zawodowych zatraca swój związek z rzeczywistą praktyką, a liczba 

przedsiębiorstw wyrażających chęć zainwestowania czasu, pieniędzy i energii w podwójny system nauki 

spada.  

 

Z kolei system kształcenia w Grecji nie uwzględnia potrzeb rynku pracy, a programy przyuczenia do 

zawodu nie są powszechnie stosowane. W przypadku Grecji do zaangażowania pracodawców w system 

kształcenia podchodzi się z nieufnością, ponieważ w przeszłości pracodawcy nigdy nie brali udziału w 

procesie nauczania. 

 

W ramach systemu kształcenia w Słowacji wysoki odsetek stanowią osoby z dyplomem ukończenia 

studiów wyższych, w szczególności w dziedzinie nauk społecznych. Po zakończeniu studiów młodzi 

ludzie trafiają na rynek pracy bez doświadczenia praktycznego i z kwalifikacjami nieodpowiadającymi 

jego potrzebom. Liczba szkół oferujących przyuczenie do zawodu spada. Ponieważ pracodawcy 

poszukują młodych, posiadających umiejętności i wykwalifikowanych ludzi, których nie ma, aktualnie 

realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie zainteresowania dzieci w szkołach podstawowych 

kształceniem i szkoleniem zawodowym. Jakość przyuczenia do zawodu zależy od danej szkoły: jeśli 

szkoły ściśle współpracują z pracodawcami, studenci mają większe szanse na odniesienie sukcesu na 

rynku pracy. Programy nauczania zależą od szkoły i zawodu, ale nie są wiążące dla pozostałych szkół. 

 

We Włoszech wszystkie zainteresowane strony stwierdziły, że system kształcenia i rynek pracy to dwa 

odrębne światy. Ze względu na fakt, że liczba uczniów przyuczanych do zawodu spadła o 40% w drugim 

kwartale 2013 r., wdrażane są obecnie reformy w celu zharmonizowania różnic w normach 

szkoleniowych i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. 

 

2.1 Znaczenie poradnictwa i doradztwa zawodowego  

 

Wybór zawodu jest decyzją kluczową. Wspieranie młodych ludzi w tym okresie poprzez wskazywanie im 

różnorodnych dostępnych szkoleń i dróg kariery zawodowej umożliwia im dokonanie świadomego 

wyboru. Wszystkie zainteresowane strony, z wyjątkiem tych z Finlandii i Austrii, gdzie poradnictwo 

zawodowe jest częścią systemu szkolnictwa, uskarżały się na brak dostępu do usług doradztwa lub ich 
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niską jakość. Wiele z zainteresowanych stron postrzegało wdrożenie gwarancji dla młodzieży jako 

sposób na poprawienie jakości tych usług. 

 

2.2 System przyuczenia do zawodu 

 

Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP) zastosowało definicję Komisji, zgodnie z którą przyuczenie 

do zawodu określa się jako „kształcenie i szkolenie zawodowe, które łączy formułę szkolenia w 

przedsiębiorstwie (okresy zdobywania praktycznych doświadczeń w miejscu pracy) z kształceniem w 

szkole (okresy nauki teorii i praktyki w szkole lub ośrodku szkoleniowym) i którego ukończenie kończy 

się uzyskaniem świadectwa ukończenia kształcenia zawodowego uznawanego w danym państwie”
1
. 

Definicja ta nie nawiązuje w sposób wyraźny do istnienia bezpośredniego stosunku umownego między 

pracodawcą a uczniem.  

 

Podwójny system kształcenia i szkolenia zawodowego znany jest wszystkim zainteresowanym stronom 

we wszystkich odwiedzonych krajach. Przybiera on bardzo różne formy – od nadmiernej regulacji (we 

Włoszech) do niedawno i w sposób nieusystematyzowany wprowadzonego systemu bez wyraźnych ram 

prawnych (Grecja) – dlatego oceny zainteresowanych stron są rozbieżne. Wszystkie zainteresowane 

strony zgodziły się jednak, że sam instrument jest przydatny w walce zarówno z bezrobociem młodzieży, 

jak i niedopasowaniem na rynku pracy, oraz że należy ten system rozwijać w ścisłej współpracy z 

partnerami społecznymi. Należy dopilnować, aby programy nauczania były regularnie aktualizowane w 

celu zapewnienia szkolenia zgodnego ze stanem wiedzy umożliwiającego studentom dostosowanie się 

do postępu technicznego. Status umowny i zobowiązania stron uznano za nie zawsze przejrzyste (np. 

Chorwacja, Słowacja). Zainteresowane strony zwróciły się o wprowadzenie przejrzystych ram prawnych i 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 

2.2.1 Treść nauczania 
 

Jakość treści nauczania jest często niezharmonizowana w obrębie danego kraju, co jest powodem do 

niepokoju.  

 

Słowaccy pracodawcy stwierdzili, że organizacje zawodowe powinny dostarczać informacji nie tylko na 

temat wymogów egzaminów końcowych, lecz również na temat programów nauczania, tak aby były one 

formułowane i aktualizowane, w miarę potrzeb, pod kątem każdego zawodu.  

 

                                            
1 

 Komisja Europejska, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union (Zapewnienie przyuczenia do zawodu w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej), styczeń 2012 r. 
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W wyniku niedawnych reform w Chorwacji ograniczono liczbę godzin przeznaczonych na praktyczną 

naukę, a obowiązek przygotowywania treści programów nauczania, w tym programów nauczania dla 

szkoleń praktycznych, przeniesiono na nauczycieli; Izba Rzemieślnicza uważa, że rozwiązanie takie nie 

przygotowuje studentów odpowiednio do wejścia na rynek pracy. Chorwacka Sieć Młodzieżowa jest 

zaniepokojona z powodu nieprzestrzegania przez pracodawców ich obowiązków prawnych. 

 

Treść nauczania programów przyuczenia do zawodu w Austrii jest w dużym stopniu zależna od 

partnerów społecznych, którzy wraz z właściwymi ministrami wspierają proces opracowywania 

wymogów szkoleniowych, wprowadzają nowe zawody oraz nominują członków komisji 

egzaminacyjnych. W ten sposób tworzy się współodpowiedzialność partnerów społecznych.  

 

We Włoszech wszystkie zainteresowane strony podzieliły pogląd, że treść szkoleń należy dostosować do 

potrzeb rynku pracy. Należy rozpowszechniać formę przyuczenia do zawodu obejmującą naprzemienne 

łączenie zajęć w szkole i pracy. Pracodawcy skarżyli się na nadmierną regulację i brak zachęt, podczas 

gdy związki zawodowe chciałyby wprowadzenia większej liczby obowiązków w kwestii stabilizacji. 

Prawie wszystkie zainteresowane strony wskazały fragmentaryczny sposób regulowania kwestii 

przyuczenia do zawodu przez prawo włoskie, co stwarza obciążenia administracyjne dla 

przedsiębiorców. 

 

Fińskie zainteresowane strony doceniają wysoką jakość przyuczenia do zawodu, która jest regularnie 

monitorowana. 

 

W Grecji publiczne służby zatrudnienia usiłują znaleźć miejsca do przyuczenia do zawodu młodych ludzi, 

co jest dużym wyzwaniem, jako że przedsiębiorstwa oferujące staże to w większości małe i średnie 

przedsiębiorstwa, szczególnie dotknięte skutkami kryzysu gospodarczego. Trwająca reforma ma na celu 

zwiększenie ich dostępności, stworzenie zachęt dla pracodawców (finansowanie), podniesienie jakości 

treści programów nauczania oraz wzmocnienie powiązań z partnerami społecznymi, lokalnymi 

pracodawcami i izbami handlowymi. Krajowa Konfederacja Przedsiębiorców Greckich zaangażowana 

jest obecnie w kilka projektów pilotażowych w tej dziedzinie. 

 

2.2.2 Uznanie 
 

Słowackie egzaminy końcowe sprawdzające przyuczenie do zawodu są uznawane, ale cytując jednego z 

przedstawicieli pracodawców, „nie gwarantuje to jakości, która w głównej mierze zależy od danej 

szkoły”. 

 

W Chorwacji przeprowadza się zewnętrzną ocenę wymaganych umiejętności. Do niedawna za ocenę tę 

odpowiadały komisje powoływane przez Izbę Rzemieślniczą. Aktualnie dokonywanie oceny leży 

w zakresie kompetencji organizacji odpowiedzialnych za kształcenie, które nie mają doświadczenia 
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w organizowaniu egzaminów sprawdzających przyuczenie do zawodu. Chorwacka Sieć Młodzieżowa 

podziela tę obawę. Izba wzywa również do tego, aby przyuczenie do zawodu uznawać za doświadczenie 

zawodowe, co ułatwiłoby uczniom wejście na rynek pracy. 

 

W Austrii przyuczenie do zawodu kończy się uznawanym egzaminem końcowym uprawniającym 

posiadacza do wykonywania zawodu i podjęcia nauki na wyższym poziomie kształcenia. 

 

Włoskie zainteresowane strony uważają, że certyfikacja w ramach przyuczenia do zawodu i uznanie 

kwalifikacji mają sens, jeśli dokonywane są przez osobę trzecią (z danego regionu), ponieważ może to 

zwiększyć umiejętność przystosowania zawodowego. 

 

2.2.3 Atrakcyjność 
 

Większość zainteresowanych stron zauważyła tendencję w kierunku kształcenia wyższego, co ogranicza 

liczbę młodych ludzi zainteresowanych podwójnymi systemami szkoleń. W Grecji, Austrii, Chorwacji i we 

Włoszech ważne jest zwiększanie atrakcyjności przyuczenia do zawodu. 

 

2.2.4 Zachęty 
 

W Finlandii i Austrii zachęty dla pracodawców do oferowania możliwości przyuczenia do zawodu są już 

odpowiednio ugruntowane. W Grecji w ostatnim czasie wprowadzono pewne zachęty tego rodzaju, ale 

według Krajowej Konfederacji Przedsiębiorców Greckich należy je zwiększyć.  

 

W Chorwacji istnieje pewna liczba zachęt, jednak zainteresowane strony zgadzają się co do tego, że 

stosowanie ich jest nadmiernie uciążliwe. Wszystkie zainteresowane strony w Słowacji stwierdziły, że 

należy przewidzieć zachęty gospodarcze, podczas gdy opinie zainteresowanych stron we Włoszech na 

temat zasadności takich zachęt znacząco się różnią.  

 

2.2.5 Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego2  
 

Podczas gdy jeden z chorwackich związków zawodowych i Chorwacka Sieć Młodzieżowa mają wkład w 

sojusz, nie uczestniczyły w nim ani chorwackie organizacje pracodawców, ani Izba Rzemieślnicza, która 

podkreślała, że niedawne reformy systemu przyuczenia do zawodu były niezgodne z działaniami UE w 

tym obszarze.  

 

                                            
2
  Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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Słowaccy respondenci nie są zaangażowani w sojusz, podczas gdy większość włoskich zainteresowanych 

stron angażuje się w podnoszenie świadomości w zakresie europejskiego sojuszu. 

 

Austriacka Federalna Izba Gospodarcza aktywnie uczestniczy w inicjatywach i podpisała zobowiązanie 

do wdrożenia dwóch pilotażowych projektów ustanawiających podwójny system szkolenia zawodowego 

w Słowacji i Rumunii. Austriacka Federalna Izba Pracy angażuje się pośrednio poprzez swój wkład w 

gwarancję szkolenia. 

 

2.2.6 Zasady przewodnie Rady dotyczące programów przyuczenia do zawodu (październik 2013 r.)3 
 

Chorwackie związki zawodowe i Chorwacka Sieć Młodzieżowa nie podważyły treści zasad przewodnich, 

ale wskazały na brak związku ze strategią przemysłu oraz brak jasnej definicji roli kluczowych 

zainteresowanych stron.  

 

Słowackie zainteresowane strony nie znały tych zasad. 

 

Włoskie zainteresowane strony wyraziły szerokie poparcie dla zasad przewodnich, wskazały jednak na 

trudną sytuację gospodarczą, niejasne, rozproszone ramy prawne i potrzebę uproszczenia. 

 

Austriaccy przedstawiciele pracowników za mocne strony uznali gwarancję prawną dla przyuczenia do 

zawodu i zaangażowanie partnerów społecznych. Austriacka Federalna Izba Gospodarcza za istotną 

uznała współpracę pomiędzy partnerami społecznymi oraz ich współpracę z ministerstwem w zakresie 

wdrażania, a sama ponosi odpowiedzialność za administrowanie programami przyuczenia do zawodu. 

 

2.3 System praktyki zawodowej 

 

Ponieważ praktyki zawodowe mogą stanowić ważne ogniwo między kształceniem teoretycznym 

a zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce, CMRP zwróciło się do zainteresowanych stron z pytaniem 

o dostępność „praktyk zawodowych na otwartym rynku pracy” oraz zachęt do ich oferowania [„praktyki 

zawodowe ustalane pomiędzy praktykantem a podmiotem oferującym praktyki (przedsiębiorstwem, 

organizacją non-profit lub rządem) bez zaangażowania osób trzecich, z zasady odbywające się po 

zakończeniu studiów lub w ramach poszukiwania pracy... (ale nie) praktyki zawodowe będące częścią 

programu nauczania akademickiego lub zawodowego, ani (te) stanowiące część obowiązkowego 

szkolenia zawodowego (np. w przypadku medycyny, architektury itd.)]”, jak również o wyrażenie opinii 

na temat ram jakościowych dla praktyk zawodowych.  

 

                                            
3
  Oświadczenie Rady z dnia 18 października 2013 r. w sprawie europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego (dok. 

14986/13). 



13 

Definicje i postrzeganie praktyk zawodowych znacząco się różnią.  

 

W Chorwacji, na przykład, nie ma praktyk zawodowych na otwartym rynku pracy, ale istnieją praktyki 

zawodowe będące aktywnymi instrumentami rynku pracy. Ich dostępność zależy jednak od wydajności 

publicznych służb zatrudnienia oraz liczby kwalifikujących się firm. Ten instrument rynku pracy może być 

stosowany wyłącznie w przedsiębiorstwach, gdzie przez okres sześciu miesięcy nie rozwiązano żadnej 

umowy o pracę bez względu na przyczynę. W rzeczywistości wymóg ten uniemożliwia pracodawcom, 

którzy muszą dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, oferowanie praktyk 

zawodowych. Jest on również poważnym problemem dla Chorwackiej Sieci Młodzieżowej, która zaleca 

usunięcie barier uniemożliwiających prywatnemu sektorowi oferowanie praktyk zawodowych, 

podwyższenie płatności i skupienie większej uwagi na efektach kształcenia. Chorwaccy partnerzy 

społeczni wezwali również do wprowadzenia systemu programów opieki pedagogicznej dla uczniów i 

praktykantów oraz zwrotu kosztów poniesionych przez opiekunów pedagogicznych, aby stworzyć 

zachętę.  

 

We Włoszech zainteresowane strony uznają znaczenie praktyk zawodowych i zgadzają się z tym, że 

należy uprościć zasady praktyk zawodowych. Włoskie związki zawodowe zasadniczo nie widzą korzyści 

wynikających z ukończenia praktyk, ponieważ w mniej niż 10% przypadków praktyki zawodowe 

przekształcają się w trwałe stosunki pracy. Organizacje pracodawców uważają, że włoskie przepisy nie 

przyczyniają się do zwiększenia niewystarczającej liczby miejsc, w których można odbyć praktyki 

zawodowe. Wiele oczekuje się od aktualnych reform. 

 

Fińskie związki zawodowe zalecają stosowanie płatnych praktyk zawodowych i praktyk zawodowych w 

ramach programu nauczania wyższego, ponieważ większość Finów rozpoczyna pracę już w trakcie 

studiów.  

 

Słowaccy pracodawcy uważają, że praktyki zawodowe są oferowane głównie za granicą lub 

w instytucjach międzynarodowych i są organizowane przez osoby trzecie. Płatne praktyki zawodowe 

oferują jedynie większe przedsiębiorstwa i instytucje.  

 

W Grecji praktyki zawodowe oferuje się w ograniczonym zakresie i są one obowiązkowe w przypadku 

niektórych kierunków studiów (staże finansowane ze środków UE). Grecka Organizacja Młodzieżowa 

zauważa, że sektor prywatny stosuje bezpłatne praktyki zawodowe w celu sprawdzenia młodych ludzi 

przed ich zatrudnieniem. Organizacja ta wydaje tygodniowy biuletyn zawierający informacje na temat 

wolnych stanowisk, ponieważ postrzega wysokiej jakości staże jako ogniwo łączące potrzeby rynku pracy 

z kształceniem. Sugeruje wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw jako zachęty do 

oferowania większej ilości miejsc do odbywania praktyk. 
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Austriacka Federalna Izba Pracy jest zdania, że praktyki zawodowe powinny być oferowane w ramach 

programu nauczania oraz publicznej służby zatrudnienia, gdzie obowiązują szczegółowe warunki. 

Według Federalnej Izby Gospodarczej kluczem jest maksymalne ograniczenie obowiązków 

administracyjnych, ponieważ badanie wśród szkoleniowców publicznej służby zatrudnienia potwierdziło, 

że oferowanie praktyk wiąże się z dodatkowym nakładem pracy w przypadku przedsiębiorstw. Ponieważ 

prawo austriackie nie reguluje praktyk zawodowych, odpowiedź na pytanie, czy praktyka zawodowa jest 

formą stosunku pracy, jest w każdym przypadku inna. Praktyka zawodowa nie nakłada na praktykanta 

obowiązku świadczenia pracy, a przedsiębiorstwo nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Jeśli 

jednak praktykant otrzymuje wynagrodzenie wypłacane dobrowolnie, w ramach systemu 

zabezpieczenia społecznego przyjmuje się, że istnieje pełny stosunek pracy ze wszystkimi tego 

konsekwencjami.  

 

2.3.1 Ramy jakości dla staży
4
 

 

Opinie zainteresowanych stron na temat ram jakości są w znacznym stopniu rozbieżne. Związki 

zawodowe w Finlandii i Słowacji w pełni je popierają, natomiast we Włoszech i Austrii twierdzą, że treść 

ram jakości nie jest wystarczająco wymagająca i powinna obejmować również wymóg odbywania 

praktyk zawodowych w ramach programów nauczania. 

 

Chorwackie związki zawodowe wzywają do stworzenia jednolitych ram w UE oraz wprowadzenia 

obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Pracodawcy także mają mieszane uczucia co do ram jakości: 

Chorwaci uważają, że jest to ważne działanie, podczas gdy pewne włoskie instytucje i austriaccy 

pracodawcy są bardziej krytyczni i mają obawy, co do możliwych skutków wypierania, ostrzegając, że 

zbyt duże obciążenie administracyjne może skutkować tym, że mniejsza liczba przedsiębiorców będzie 

oferowała praktyki zawodowe. 

 

Grecka Organizacja Młodzieżowa z zadowoleniem przyjmuje ramy i wzywa do wprowadzenia obowiązku 

wypłaty wynagrodzenia za staż. 

 

                                            
4

  Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży, Dz.U. C 88 z 27.3.2014 r., s. 1–4; opinia EKES-u w sprawie ram 

jakości dla staży, CESE 8054/2013, jeszcze nieopublikowana w Dz.U., sprawozdawca: Indrė VAREIKYTĖ. 
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3. Prawidłowe wdrożenie gwarancji dla młodzieży może zachęcać 

do przeprowadzania reform strukturalnych 
 

W odniesieniu do gwarancji dla młodzieży5 zainteresowanym stronom zadano serię pytań dotyczących 

wartości dodanej, charakterystycznych elementów i sposobu wdrożenia, określenia priorytetów, 

przedstawionych informacji, roli partnerów społecznych i roli ich organizacji, jak również możliwych 

synergii. 

 

3.1 Wartość dodana  

 

Wartość dodaną podkreślają wszystkie zainteresowane strony z wyjątkiem Austrii, gdzie gwarancja dla 

młodzieży już istniała i wdrożenie planu uważa się raczej za zestawienie istniejących już środków. 

 

W Finlandii gwarancja pomogła we współpracy różnych służb i organów publicznych w ramach 

ustrukturyzowanego systemu. Udostępniono nowe usługi dla młodych ludzi. Decydenci wykazali większe 

zainteresowanie młodzieżą NEET i udostępniono więcej możliwości finansowania.  

 

We Włoszech, w Grecji i Słowacji zainteresowane strony podkreślają potencjalne efekty strukturalne, 

które może przynieść prawidłowo wdrożona gwarancja dla młodzieży.  

 

3.2 Priorytety 

 

Odnośnie do priorytetów wszystkie zainteresowane strony w Słowacji ubolewają z powodu braku 

reform strukturalnych mających na celu poprawę systemu kształcenia, co jest niezbędne, aby 

przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy. Poglądy dotyczące ustalania priorytetowości grup 

różnią się: pracodawcy wzywają do poświęcenia większej uwagi długotrwale bezrobotnym, podczas gdy 

związki zawodowe chcą, aby skupić się na absolwentach.  

 

We Włoszech związki zawodowe i niektórzy pracodawcy chcą, aby priorytetowo traktowano młodzież 

NEET oraz młodych ludzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, podczas gdy organizacje 

pracodawców wolałyby dać pierwszeństwo niedawnym absolwentom. Wszyscy podkreślają potrzebę 

skupienia uwagi na młodych ludziach z południowych Włoch i prawie wszyscy chcą podwyższenia 

granicy wieku do 29 lat.  

 

                                            
5 

 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1–6; opinia 

EKES-u w sprawie gwarancji dla młodzieży, CESE 3206/2013, Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 101, sprawozdawca: Mário Soares. 
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W Finlandii gwarancja dla młodzieży obejmuje młode osoby poniżej 25. roku życia oraz niedawnych 

absolwentów poniżej 30. roku życia. Fińskie związki zawodowe oraz organizacje młodzieżowe 

opowiadają się za priorytetowym traktowaniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. 

Podkreślają wartość dodaną środków zapobiegawczych.  

 

Austriackie zainteresowane strony uważają, że gwarancją dla młodzieży objęte są wszystkie grupy 

i z zadowoleniem przyjmują wczesną interwencję. Dla austriackich pracodawców gwarancja dla 

młodzieży to szansa na zbadanie funkcjonowania systemu przyuczenia do zawodu, w szczególności 

objęcia uczniów uczestniczących w programach ponadzakładowych umowami o przyuczenie do zawodu.  

 

Ministerstwo greckie uważa, że grupą docelową powinni być młodzi ludzie z regionów, gdzie 

odnotowuje się najwyższą stopę bezrobocia, oraz osoby z gospodarstw domowych o bardzo niskich 

dochodach. Grecka Organizacja Młodzieżowa uważa, że granica wieku powinna wynosić 30 lat oraz że 

we wdrożenie planu muszą być zaangażowani partnerzy społeczni.  

 

3.3 Rola partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego 

 

Mimo że strony, które odpowiedziały na pytania kwestionariusza, zgadzają się, że zaangażowanie 

partnerów społecznych i organizacji młodzieżowych w projektowanie, wdrażanie i monitorowanie 

gwarancji dla młodzieży jest niezbędne, rzeczywistość wygląda inaczej.  

 

W Finlandii, Austrii i Chorwacji zainteresowane strony są zaangażowane na wszystkich etapach 

gwarancji dla młodzieży. We Włoszech tylko jeden związek zawodowy był zaangażowany w etap 

projektowania, mimo że wszystkie związki zawodowe i organizacje pracodawców zostały wezwane do 

zaangażowania się na etapie wdrażania, zobowiązane do tego i zadeklarowały gotowość do jego 

realizacji, poprzez stosowanie środków służących podnoszeniu świadomości lub oferowanie możliwości 

wejścia na rynek pracy.  

 

W Słowacji z większością partnerów społecznych przeprowadza się konsultacje na etapie procesu 

legislacyjnego wdrażania planu gwarancji dla młodzieży sporządzonego przez rząd.  

 

Greccy partnerzy społeczni i Grecka Krajowa Rada Młodzieży podkreślili, że nie przeprowadzono z nimi 

rzeczywistych konsultacji w zakresie planu wdrażania. Jednakże Komitet Koordynacyjny ds. Wdrażania 

Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych może na swoje posiedzenia zapraszać partnerów 

społecznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów w zakresie zatrudniania 

młodzieży.  
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3.4 Synergie 

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące gwarancji dla młodzieży jako szansy na wzmocnienie efektu synergii 

pomiędzy zainteresowanymi stronami, takimi jak służby zatrudnienia, kształcenia i usług społecznych i 

zdrowotnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, prawie wszystkie zainteresowane strony 

stwierdziły i podkreśliły, że głównym czynnikiem determinującym sukces jest zacieśnienie współpracy. 

Przykładem takiej synergii są systemy kształcenia odpowiadające potrzebom rynku pracy.  

 

4. Należy poprawić stan wiedzy na temat mobilności 

transnarodowej i EURES-u 
 

W Chorwacji, która jako ostatnia przystąpiła do UE, informacje na temat EURES-u
6
 nie są szeroko 

rozpowszechnione, głównie z powodu braku publikacji w języku chorwackim. Związki zawodowe 

podkreślają zapotrzebowanie na informacje na temat zabezpieczenia społecznego pracowników 

mobilnych. W niektórych krajach w dalszym ciągu istnieją ograniczenia swobodnego przepływu 

pracowników, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację.  

 

Grecka Organizacja Młodzieżowa twierdzi, że program Erasmus jest stosunkowo dobrze znany, ale 

z powodu kryzysu greckich rodzin nie stać na utrzymanie studenta wyjeżdżającego na rok za granicę w 

ramach programu Erasmus.  

 

We Włoszech wszystkie zainteresowane strony podzieliły podgląd, że zdobywanie doświadczenia za 

granicą jest zdecydowanie atutem młodych osób wchodzących na rynek pracy. EURES jest znany we 

Włoszech, lecz nie jest on wykorzystywany w wystarczającym stopniu. Jeden związek zawodowy 

podkreślił, że modelem zgodnym z najlepszymi praktykami dla wsparcia pracowników mobilnych jest 

współpraca placówek EURES-u w regionach granicznych z lokalnymi związkami zawodowymi.  

 

W Finlandii wiedza na temat mobilności i EURES-u jest postrzegana jako zadawalająca, ale możliwa jest 

poprawa sytuacji.  

 

W Słowacji opinie są różne: jeden związek zawodowy twierdzi, że mobilność nie jest rozpowszechniona, 

podczas gdy organizacja pracodawców stwierdza wysoki poziom wiedzy na temat mobilności 

pracowników w regionach granicznych. Organizacja ta wskazała na transgraniczne partnerstwo z 

Węgrami z udziałem partnerów społecznych. Wyrażano również obawy związane z problemem drenażu 

mózgów. 

                                            
6 

 Eures, Europejskie Służby Zatrudnienia, https://ec.europa.eu/eures/page/index; opinia EKES-u w sprawie EURES-u, CESE 518/2014, 

jeszcze nieopublikowana w Dz.U., sprawozdawca: Vladimíra Drbalová, współsprawozdawca: Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
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W Austrii wykorzystuje się EURES, natomiast wiedza na temat dostępnych informacji jest zbyt mała 

zarówno w zakresie platformy, jak i dostępności dodatkowego wsparcia. EURES nie jest w pełni 

wykorzystywany, ponieważ tylko kilka państw członkowskich publikuje informacje na temat wszystkich 

wolnych stanowisk na platformie EURES. Problemem jest język, ponieważ opisy stanowisk i CV powinny 

być dostępne we wszystkich językach. Pracodawcy zasadniczo z zadowoleniem przyjmują reformę 

EURES-u, podkreślając wartość dodaną automatycznego dopasowywania popytu i podaży. Federalna 

Izba Pracy podkreśla potrzebę większej ilości informacji na temat mobilności międzynarodowej, ale 

krytykuje projekt reformy EURES-u, w szczególności w zakresie zaangażowania prywatnych agencji pracy 

tymczasowej, i obawia się o ochronę danych pracowników. 

 

5. Należy zwiększyć i wspierać rolę publicznych służb zatrudnienia 

w zakresie aktywizacji zawodowej ludzi 
 

W trakcie wizyt studyjnych wyrażono pewne obawy dotyczące publicznych służb zatrudnienia: wskazano 

przede wszystkim na brak zaufania wśród odbiorców (Włochy, Słowacja), niewystarczające zasoby 

finansowe i kadrowe, aby skutecznie obsługiwać bezrobotnych, i zwyczajną administrację w przypadku 

bezrobotnych, a nie ich aktywizację. Kwestie te najwyraźniej nie mają tak dużego znaczenia w Finlandii i 

Austrii, gdyż publiczna służba zatrudnienia w tych państwach zajmuje się zarządzaniem aktywizacją i 

pośrednictwem.  

 

6. Istnieją bardzo różne poglądy na temat wpływu przepisów 

dotyczących rynku pracy na zatrudnienie 
 

Jak można było się spodziewać, poglądy na temat wpływu regulacji rynku pracy na skłonność 

przedsiębiorstw do zatrudniania młodych ludzi są w znacznym stopniu rozbieżne. 

 

Włoskie związki zawodowe twierdzą, że znacząco obniżono poziom ochrony pracowników, ale mają 

wątpliwości co do tego, czy prawo pracy ma jakiś wpływ na zatrudnienie młodych ludzi. Organizacje 

pracodawców odnoszą się do ostatnich reform prawa pracy mających na celu zwiększenie elastyczności 

rynku pracy, ale uważają, że przedsiębiorstwa nie są jeszcze chętne do zatrudniania na stałe, ponieważ 

prawo pracy w dalszym ciągu nie spełnia potrzeb włoskich przedsiębiorstw. Poglądy na temat zachęt dla 

młodych ludzi do tego, aby stali się częścią rynku pracy, również są podzielone: niektóre związki 

zawodowe twierdzą, że siatka bezpieczeństwa socjalnego działa ogólnie dobrze, jednak z pewnymi 

lukami w zakresie ochrony, oraz że brak jest zachęt dla młodych ludzi. Organizacje pracodawców 

wskazują na niedopracowane środki na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i 

jednocześnie ostrzegają, że środki takie nie powinny wiązać się z dodatkowymi obciążeniami dla małych 

i średnich przedsiębiorstw. We Włoskim Związku Banków wprowadzono innowacyjne systemy 
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bezpieczeństwa socjalnego i opieki. Wspomina się jednak również o negatywnych zachętach 

wynikających z wpływu wyższych świadczeń dla bezrobotnych na chęć podjęcia pracy. 

 

Jeden związek zawodowy w Chorwacji uważa, że prawo pracy w sposób niewystarczający zapobiega 

nadużywaniu umów o pracę na czas określony oraz że organy egzekwowania prawa nie są wystarczająco 

przygotowane do przyjęcia odpowiedzialności w tym zakresie. Inny związek zawodowy postrzega 

planowaną reformę jako korzystniejszą dla pracodawców niż pracowników. Organizacje pracodawców 

twierdzą, że przepisy prawa pracy w zakresie zwolnień są skomplikowane i uciążliwe, w szczególności 

dla małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacja młodzieżowa uważa, że aktualnie obowiązujący 

kodeks pracy jest neutralny w stosunku do zatrudniania młodych ludzi i postrzega nasilenie się tendencji 

do oferowania młodym ludziom umów na czas określony jako konsekwencję trendów strukturalnych na 

rynku pracy. Jest sceptyczna co do planowej reformy, która ma na celu przedłużenie okresu korzystania 

z usług pracowników tymczasowych do trzech lat.  

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące istnienia zachęt dla młodych ludzi do wejścia na rynek pracy 

Chorwacka Konfederacja Związków Zawodowych odpowiada, że ani aktualna aktywna polityka rynku 

pracy, ani niewystarczająca liczba inspektorów pracy nie sprzyjają wchodzeniu młodych ludzi na rynek 

pracy. Chorwaccy pracodawcy twierdzą, że zachęty istnieją, ale z powodu sytuacji gospodarczej nie ma 

dostępnych miejsc pracy, a zdanie to potwierdza organizacja młodzieżowa. 

 

Związki zawodowe w Słowacji postrzegają rolę prawa pracy jako stosunkowo neutralną, podczas gdy 

pracodawcy uważają, że ogranicza ono elastyczność w zawieraniu umów na czas nieokreślony. Instytut 

ds. Zatrudnienia podkreśla, że umowy na czas określony nie przewidują standardowych praw i 

obowiązków stron. Odnośnie do zachęt oferowanych młodym ludziom wszystkie zainteresowane strony 

prawie jednomyślnie stwierdziły, że płace są raczej niskie, co stanowi czynnik zniechęcający. Organizacja 

pracodawców twierdzi, że dojazd do pracy i z powrotem jest stosunkowo drogi i dlatego stanowi czynnik 

zniechęcający do zawarcia stosunku pracy. 

 

Austriacka Federalna Izba Gospodarcza jest zdania, że prawo pracy umożliwia funkcjonowanie 

dynamicznego rynku pracy sprzyjającego młodym osobom wchodzącym na rynek pracy. W 2012 r. tylko 

ok. 10% pracującej populacji było zatrudnione na podstawie umowy na czas określony. 

 

Według przedstawicieli pracowników austriackich praktyki zawodowe mogą mieć formę umowy na czas 

nieokreślony, jak również inne formy. Jedni i drudzy zgadzają się, że istnieją zachęty dla młodych ludzi, 

po części dzięki środkom aktywizacji, a po części z powodu tego, że społecznie pożądana jest aktywność 

zawodowa, a nie pozostawanie bezrobotnym.  
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Według Greckiej Organizacji Młodzieżowej prawo pracy wspiera zawieranie umów na czas nieokreślony, 

ale po interwencji trojki stosunki pracy ulegają ciągłym zmianom. Nie istnieją zachęty dla młodych ludzi 

do wejścia na rynek pracy. 

 

7. Należy wprowadzić zachęty dla podmiotów rozpoczynających 

działalność gospodarczą i wspierać potrzeby szkoleniowe w 

zakresie przedsiębiorczości 
 

Chorwackie zainteresowane strony zauważają, że istniejące instrumenty rynku pracy zachęcają do 

samozatrudnienia, ale ponieważ mają zastosowanie dopiero po upływie od trzech do sześciu miesięcy 

okresu bezrobocia, nie są uważane za realnie skuteczne. Ponieważ niewiele jest publicznie dostępnych 

informacji na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej, partnerzy społeczni we współpracy z 

chorwackim urzędem pracy i Agencją ds. Kształcenia przetłumaczyli poradnik Międzynarodowej 

Organizacji Pracy pt. „Start your own business – Increasing youth employment” (Rozpocznij własną 

działalność – zwiększenie zatrudnienia wśród młodzieży). Chorwacka Sieć Młodzieżowa sugeruje 

skupienie się na łączeniu środków na rzecz nabywania nowych kwalifikacji zawodowych ze środkami na 

rzecz rozpoczynania działalności gospodarczej, ponieważ środki te są obecnie rozdzielone.  

 

Włoskie zainteresowane strony opisują istniejące środki, ale uważają je za nieskuteczne z powodu braku 

usług doradczych oraz trudności w dostępnie do finansowania. 

 

Grecka Organizacja Młodzieżowa podkreśla, że młodzi ludzie nie mają żadnej motywacji, aby zostać 

przedsiębiorcami. Nieskuteczne są nawet finansowane ze środków UE programy dla podmiotów 

rozpoczynających działalność gospodarczą ze względu na trudności w dostępie do finansowania.  

 

Austriaccy pracodawcy opisują instrumenty prawne wdrożone w celu zachęcania do rozpoczynania 

działalności gospodarczej, od ubezpieczenia od utraty pracy dla samozatrudnionych po wypłaty 

z ubezpieczenia społecznego z przypadku długoterminowej choroby i ograniczenie kwoty, jaką 

przedsiębiorcy muszą zapłacić z własnej kieszeni za wizyty lekarskie do poziomu 5% ich rocznego 

dochodu. Austriackie organizacje pracowników podkreślają potrzebę zapewnienia, aby publiczne służby 

zatrudnienia wspierały tylko te podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, których pomysł na 

biznes jest możliwy do zrealizowania i jest realnym sposobem zarobkowania.  

 

W Finlandii przeprowadzane są reformy, a niektóre programy pilotażowe, które zostały już 

uruchomione, do dziś nie zostały ocenione.  
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Zainteresowane strony w Słowacji zgadzają się, że rozpoczęcie działalności jest obecnie bardzo trudne, a 

wsparcie zmniejszyło się w stosunku do tego, co było dostępne w przeszłości.  

 

8. Stały monitoring i ocena wspierają skuteczną politykę na rzecz 

młodzieży 
 

Monitorowanie i ocena mogą odgrywać strategiczną rolę w procesie kształtowania polityki, poprawiając 

adekwatność, wydajność i skuteczność decyzji politycznych. 

 

W Austrii i Finlandii na bieżąco monitoruje się instrumenty rynku pracy i przeprowadza oceny tych 

instrumentów.  

 

Zainteresowane strony w pozostałych czterech krajach skarżą się na brak systematycznej oceny, ale 

wyrażają nadzieję, że wdrożenie gwarancji dla młodzieży uzupełni ten brak. Chorwacka organizacja 

młodzieżowa twierdzi, że ocena powinna również obejmować składnik jakościowy, tj. uwzględniać 

opinie i doświadczenia byłych beneficjentów. 

 

9. Główny wniosek: partnerzy społeczni i społeczeństwo 

obywatelskie są zdecydowani aktywnie uczestniczyć we 

wszystkich fazach polityki na rzecz zatrudnienia młodzieży, co 

może przyczynić się do zapewnienia społecznej akceptacji i 

sprawnego wdrożenia reform 
 

Dyskusje przeprowadzone w trakcie misji CMRP oraz wyniki badania przeprowadzonego jako część tego 

działania wskazały na wspólne problemy dotyczące bezrobocia młodzieży oraz zobowiązanie 

zainteresowanych stron do przyczynienia się do zwalczenia tego zjawiska. 

 

Zaangażowane organizacje podkreśliły znaczenie reform systemu edukacji, aktualizacji ulepszenia 

umiejętności oraz ich bliskiego powiązanie z rynkiem pracy. Państwa członkowskie o wysoce 

rozwiniętych i skutecznych systemach kształcenia i szkolenia zawodowego opartych na dualnym 

systemie szkolenia lub innych formach uczenia się w miejscu pracy mają niższą stopą bezrobocia wśród 

młodzieży i są w stanie lepiej przewidywać przyszły rozwój rynków pracy oraz się do niego 

dostosowywać. 
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Państwa członkowskie, w których partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie aktywnie angażują 

się w kształtowanie polityki, wyróżniały się na tle innych państw europejskich w kontekście kryzysu ze 

względu na stosunkowo niskie stopy bezrobocia wśród młodzieży.  

 

Zainteresowane strony mogą wnieść prawdziwą wartość dodaną do polityki na rzecz młodzieży, 

ponieważ są blisko faktycznej sytuacji na rynku pracy. Aby skutecznie wdrożyć gwarancję dla młodzieży 

oraz inne strategie polityczne dotyczące zatrudniania młodzieży, Centrum Monitorowania Rynku Pracy 

zdecydowanie zaleca zaangażowanie zainteresowanych stron na wszystkich etapach. Dzięki temu 

narodzi się poczucie współodpowiedzialności, które przyczyni się do akceptacji społecznej i sprawnego 

wdrażania reform. 

 

 

* 

 

* * 

 



23 

ZAŁĄCZNIK I 
Wykaz organizacji, z którymi skontaktowano się, przeprowadzając 

badanie 

 

Na potrzeby badania skontaktowano się z organizacjami patronackimi (głównie organizacjami 

partnerów społecznych i organizacjami młodzieżowymi) najbardziej reprezentatywnymi 

w poszczególnych państwach według informacji pochodzących od Europejskiego Obserwatorium 

Stosunków Przemysłowych (EIRO)7,  Eurofoundu i członków EKES-u. Ponadto skontaktowano się 

z mniejszymi organizacjami i organizacjami sektorowymi, do których należą członkowie EKES-u.  

 

Z 56 zaproszonych organizacji 44 wzięły aktywny udział w badaniu, wypełniając ankietę, przesyłając 

dokumenty i/lub spotykając się z członkami CMRP. 

 

Wykaz organizacji, z którymi skontaktowano się, przeprowadzając badanie: 

 

GRECJA 

 

1. Grecka Powszechna Konfederacja Pracy (GSEE)  

2. Konfederacja Urzędników Państwowych (ADEDY) 

3. Grecka Federacja Przemysłu (SEV) 

4. Krajowa Konfederacja Greckiego Handlu (ESEE)  

5. Grecka Konfederacja Specjalistów, Rzemieślników i Handlowców (GSEVEE) 

6. Stowarzyszenie Greckich Przedsiębiorstw Turystycznych (SETE)  

7. Unia Greckich Armatorów (EEE) 

8. Grecka Krajowa Rada Młodzieży (ESYN) 

 

 

CHORWACJA 

 

9. Unia Niezależnych Związków Zawodowych Chorwacji (SSSH) 

10. Niezależne Chorwackie Związki Zawodowe (NHS) 

11. Stowarzyszenie Chorwackich Związków Zawodowych Sektora Publicznego (MATICA) 

12. Chorwackie Stowarzyszenie Związków Zawodowych (HUS) 

13. Stowarzyszenie Związków Zawodowych Chorwacji (URSH)  

                                            
7 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm


 
24 

14. Chorwackie Stowarzyszenie Pracodawców (HUP) 

15. Chorwacka Izba Rzemieślnicza (HOK) 

16. Chorwacka Sieć Młodzieży (MMH) 

17. Sojusz na rzecz Aktywizacji i Specjalizacji Zawodowej Młodzieży (ZUM) 

 

 

WŁOCHY 

 

18. Włoska Powszechna Konfederacja Pracy (CGIL) 

19. Włoska Konfederacja Związków Zawodowych (CISL) 

20. Włoska Unia Pracy (UIL) 

21. Powszechna Unia Pracy (UGL) 

22. Włoska Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych (Cisal) 

23. Powszechna Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych (Confsal) 

24. Niezależna Konfederacja Kadr Kierowniczych w Administracji Publicznej (Confedir) 

25. Konfederacja Pracowników z Wykształceniem Wyższym i Kadr Kierowniczych (CIDA) 

26. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pracowników Włoskich (ACLI) 

27. Włoska Konfederacja Pracowników Umysłowych (CIU) 

28. Powszechna Konfederacja Włoskiego Przemysłu (Confindustria)  

29. Włoska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Confapi) 

30. Konfederacja Rzemiosła Włoskiego (Confartigianato) 

31. Krajowa Konfederacja Rzemiosła i Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CNA) 

32. Powszechna Konfederacja Przedsiębiorców i Osób Pracujących na Własny Rachunek 

(Confcommercio) 

33. Stowarzyszenie Banków Włoskich (ABI) 

34. Powszechna Konfederacja Włoskiego Rolnictwa (Confagricoltura) 

35. Krajowa Liga Spółdzielcza (Legacoop) 

36. Konfederacja Włoskich Spółdzielni (Confcooperative) 

37. Włoska Krajowa Rada Młodzieży (FNG) 

 

 

AUSTRIA 

 

38. Austriacka Federacja Związków Zawodowych (ÖGB) 

39. Austriacka Federalna Izba Pracy (AK) 

40. Austriacka Federalna Izba Gospodarcza (WKÖ) 

41. Stowarzyszenie Austriackiego Przemysłu (IV) 

42. Austriacka Krajowa Rada Młodzieży (OJV) 
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SŁOWACJA 

 

43. Konfederacja Związków Zawodowych Republiki Słowackiej (KOZ SR) 

44. Niezależne Chrześcijańskie Związki Zawodowe Słowacji (NKOS) 

45. Stowarzyszenie Związków Pracodawców (AZZZ SR) 

46. Krajowa Unia Pracodawców Republiki Słowackiej (RUZ SR) 

47. Instytut Zatrudnienia (IZ Bratislava)  

48. Rada Młodzieży Słowacji 

49. Platforma Młodzieżowa Niezależnych Chrześcijańskich Związków Zawodowych Słowacji (NKOS) 

 

 

FINLANDIA 

 

50. Centralna Organizacja Fińskich Związków Zawodowych (SAK) 

51. Fińska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (STTK)  

52. Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników z Wykształceniem Wyższym w Finlandii 

(AKAVA) 

53. Konfederacja Fińskiego Przemysłu (EK) 

54. Federacja Fińskich Przedsiębiorstw (SY) 

55. Pracodawcy Kościelni (KiT) 

56. Fińska Współpraca Młodzieży – Allianssi 

 

* 

 

* * 
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ZAŁĄCZNIK II  
Najnowsze opinie EKES-u dotyczące zatrudnienia młodzieży 

 

Opinia EKES-u Data przyjęcia Sygnatura 
Sprawozdawca 

Współsprawozdawca 

EURES 4.6.2014 CESE 518/2014 - SOC/500 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Vladimíra Drbalová 
Luis Miguel Pariza 
Castaños 

Środki na rzecz zatrudnienia 
młodzieży – sprawdzone 
rozwiązania 

4.6.2014 CESE 474/2014 - SOC/503 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Christa Schweng 

Szanse młodzieży na 
zatrudnienie – dostosowanie 
szkoleń do potrzeb przemysłu 
w dobie oszczędności 

30.4.2014 CESE 5662/2013 - CCMI/118 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Dumitru Fornea 
Tommaso Grimaldi 

Wpływ inwestycji społecznych 
na zatrudnienie i budżety 
publiczne 

30.4.2014 CESE 6193/2013 - SOC/496 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Wolfgang Greif 

Środki wspierające integrację 
młodych obywateli UE 

30.4.2014 CESE 6218/2013 - SOC/495 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Renate Heinisch 

Ramy jakości dla staży 27.2.2014 CESE 8054/2013 - SOC/499 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Indrė Vareikytė 

Działania na rzecz otwartej 
edukacji 

26.2.2014 CESE 6185/2013 - SOC/493 
Dotychczas nieopublikowana 
w Dz.U. 

Gonçalo Lobo Xavier 
Pavel Trantina 

Strategia w zakresie zwalczania 
szarej strefy oraz pracy 
nierejestrowanej 

21.1.2014 CESE 2138/2013 - SOC/480 
Dz.U. C 177 z 11.6.2014, s 9–14 

Stefano Palmieri 

Wytyczne dotyczące 
zatrudnienia 

21.1.2014 CESE 8193/2013 - SOC/501 
Dz.U. C 177 z 11.6.2014, s. 40 

- 

Publiczne służby zatrudnienia 17.10.2013 CESE 5207/2013 - SOC/490 
Dz.U. C 67 z 6.3.2014, s 116–121 

Vladimíra Drbalová 

Nowe podejście do edukacji 10.7.2013 CESE 658/2013 - SOC/476 
Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s 58– 
64 

Mário Soares 
Pavel Trantina 
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Gwarancja dla młodzieży 22.5.2013 CESE 3206/2013 - SOC/485 
Dz.U. C 271 z 19.9.2013, 
 s. 101–103 

Mário Soares 

Rola biznesu w kształceniu w 
UE 

20.3.2013 CESE 2308/2012 - SOC/469 
Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 27–34 

Vladimíra Drbalová 

Udział i zaangażowanie 
pracowników 

20.3.2013 CESE 2096/2012 - SOC/470 
Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 35–39 

Wolfgang Greif 

Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia 

13.2.2013 CESE 112/2013 - SOC/477 
Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 77–80 

Wolfgang Greif 

Pakiet na rzecz zatrudnienia 
młodzieży 

21.3.2013 CESE 2419/2012 - SOC/474 
Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 67–72 

Pavel Trantina 
Philippe de Buck 

W kierunku odnowy 
gospodarczej sprzyjającej 
zatrudnieniu 

15.11.2012 CESE 1279/2012 - SOC/463 
Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 65–70 

Gabriele Bischoff 

Inicjatywa „Szanse dla 
młodzieży” 

12.7.2012 CESE 1579/2012 - SOC/450 
Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 97–
102 

Tomasz Jasiński 

Uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i współpraca 
administracyjna 

26.4.2012 CESE 1046/2012 - SOC/451 
Dz.U. C 191 z 29.6.2012,  
s. 103–107 

Arno Metzler 

Erasmus dla wszystkich 29.3.2012 CESE 825/2012 - SOC/438 
Dz.U. C 181/154 z 21.6.2012 

Indrė Vareikytė 

Modernizacja szkolnictwa 
wyższego 

28.3.2012 CESE 823/2012 - SOC/429 
Dz.U. C 181 z 21.6.2012,  
s. 143–149 

Joost van Iersel 
Juraj Stern 

Młode osoby niepełnosprawne: 
zatrudnienie, włączenie 
społeczne i udział w życiu 
społecznym 

28.3.2012 CESE 826/2012 - SOC/439 
Dz.U. C 181/2 z 21.6.2012 

Ioannis Vardakastanis 

Wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia 

22.2.2012 CESE 479/2012 - SOC/435 
Dz.U. C 143 z 22.5.2012,  
s. 94–101 

Wolfgang Greif 
 

Uatrakcyjnienie oferty 
pomaturalnego kształcenia i 
szkolenia zawodowego 

19.1.2012 CESE 147/2012 - SOC/409 
Dz.U. C 68 z 6.3.2012, s. 1–10 

Vladimíra Drbalová 

Zatrudnienie młodych, 
umiejętności techniczne i 
mobilność 

18.1.2012 CESE 148/2012 - SOC/421 
Dz.U. C 68 z 6.3.2012, s. 11–14 

Dorthe Andersen 

 

_____________ 
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