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IBRKK – Warszawa

Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce  
w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020”

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu koncepcji kształtowania rynku pracy w Unii 
Europejskiej oraz podejmowanych przez Polskę działań zmierzających do wdra-
żania wytycznych w tym zakresie. Omówiono etapy ewolucji Europejskiej Strate-
gii Zatrudnienia oraz jej założenia w nowej strategii gospodarczej Unii Europej-
skiej na lata 2010-2020 pod nazwą „Europa 2020”, w tym dwa kluczowe projekty 
dla polityki rynku pracy: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
oraz Mobilna Młodzież. W ramach charakterystyki krajowych dostosowań przed-
stawiono dokumenty stanowiące wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia oraz programy i działania na rzecz doskonalenia polityki zatrudnie-
nia w Polsce.

Słowa kluczowe: Europejska Strategia Zatrudnienia, program „Europa 2020”, 
Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Mobilna Młodzież, Krajowa 
Strategia Zatrudnienia, Krajowy Program Reform.

Kody Jel: E2, J2, J4

Wstęp

Kształtowanie europejskich rynków pracy jest jednym z priorytetów europejskiej stra-
tegii gospodarczej. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, podejmuje wiele działań, 
których celem jest harmonizacja i integracja polityki zatrudnienia z polityką ogólnoeuropej-
ską. Celem rozważań jest przegląd koncepcji kształtowania rynku pracy w Unii Europejskiej 
oraz podejmowanych przez Polskę działań zmierzających do wdrażania wytycznych w tym 
zakresie. Przedmiotem rozważań są etapy ewolucji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz 
jej założenia w nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej na lata 2010-2020 pod nazwą 
„Europa 2020”. Artykuł zawiera również charakterystykę programów i działań na rzecz do-
skonalenia polityki zatrudnienia w Polsce.
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Ewolucja koncepcji kształtowania rynku pracy w Unii Europejskiej

Europejska Strategia Zatrudnienia1 była kluczowym elementem Strategii Lizbońskiej 
– kompleksowego programu gospodarczego Unii Europejskiej przyjętego przez Radę 
Europejską w 2000 roku. Została oparta na czterech filarach:
 - zatrudnialność – w ramach tego filaru wprowadzono doradztwo zawodowe, ustawiczne 

kształcenie bezrobotnych, organizowanie kursów podnoszących lub zmieniających ich 
kwalifikacje tak, aby mieli szansę powrotu na rynek pracy;

 - produktywność – zainicjowano zmiany w zakładaniu działalności gospodarczej, aby dać oby-
watelom UE swobodę działania i zwiększyć szansę na powstawanie nowych miejsc pracy;

 - zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców – filar ten miał na celu propagowanie 
elastycznych form zatrudnienia, nowoczesnych form zarządzania organizacją, prowa-
dzenia szkoleń pracowników w celu podnoszenia ich zdolności adaptacyjnych do zmie-
niającej się sytuacji rynkowej;

 - równość szans – obejmował działania, których celem było dążenie do aktywizacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych oraz zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 
W ramach tego filaru znalazły się również postulaty działań ułatwiających godzenie ży-
cia zawodowego z życiem rodzinnym.
Zmiany Europejskiej Strategii Zatrudnienia wprowadzone zostały nowelizacją z dnia  

22 lipca 2003 roku. Decyzją Rady Europejskiej2 nowymi i głównymi celami w ramach poli-
tyki zatrudnienia Unii Europejskiej stały się:
 - pełne zatrudnienie,
 - poprawa jakości i produktywności pracy;
 - wzmocnienie spójności społecznej i integracji.

Pomocne dla realizacji głównych celów, mających ukierunkować działania państw 
członkowskich, były szczegółowe wytyczne:
 - aktywne i prewencyjne działanie na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo;
 - tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość;
 - promocja adaptacyjności i mobilności na rynku pracy;
 - promocja rozwoju kapitału ludzkiego i kształcenia ustawicznego;
 - wzrost podaży pracy i promowanie „aktywnego starzenia się”;
 - polityka równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 - wspieranie integracji i zwalczanie dyskryminacji osób znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy;
 - rozwijanie finansowych zachęt do podjęcia pracy;
 - ograniczenie szarej strefy zatrudnienia;
 - zmniejszenie regionalnych zróżnicowań w zatrudnieniu.

1  Polska włączyła się w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 maja 2004 roku wraz z przystąpieniem naszego kraju 
do Unii Europejskiej. W szczególności zobowiązane do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia  było Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. W 2004 roku Polska i inne nowo przyjęte państwa członkowskie złożyły swoje krajowe plany na rzecz 
zatrudnienia.
2  Dz. U.W.E 197/13 z dnia 5 sierpnia 2003 roku.
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Następnej weryfikacji dokonano wiosną 2005 roku wraz z ogłoszeniem tzw. Odnowionej 
Strategii Lizbońskiej, w której działania na rzecz zatrudnienia stanowiły jeden z głównych 
elementów. W jej wyniku Ogólne Wytyczne Polityki Zatrudnienia oraz Wytyczne Zatrudnienia 
zastały zastąpione jednym dokumentem Zintegrowanym Pakietem Wytycznych. Pakiet stano-
wił punkt odniesienia dla tworzenia krajowych programów reform. Realizacja wytycznych 
w kolejnych Krajowych Planach Działań na rzecz Zatrudnienia jest cyklicznie oceniana we 
Wspólnym Raporcie Zatrudnienia, jednocześnie wytyczając ścieżki działań na przyszłość 
(Employment Guidelines).

„Europa 2020” jest najnowszą strategią gospodarczą Unii Europejskiej zastępującą 
Odnowioną Strategię Lizbońską. Uwzględniono w niej przede wszystkim wpływ świato-
wego kryzysu finansowego na rozwój gospodarczy oraz zdefiniowano cele i instrumenty, 
wspierające rozwój gospodarczy.

Strategia „Europa 2020” obejmuje trzy powiązane ze sobą priorytety3:
1. rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji);
2. rozwój zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej);
3. rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki o wysokim pozio-

mie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną).
Dla realizacji priorytetów i celów przygotowano siedem flagowych (projektów przewod-

nich), z których kluczowe dla polityki rynku pracy są dwa: Program na rzecz nowych umie-
jętności i zatrudnienia oraz Mobilna Młodzież4.

Założenia programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej w roku 2010 było 
23 mln bezrobotnych, co stanowiło 10% ludności zawodowo czynnej. Z tej sytuacji wy-
nikają poważne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego i systemów opieki społecznej 
w Europie. Z drugiej strony przewiduje się, że w najbliższej przyszłości mogą wystąpić nie-
dobory pracowników w takich dziedzinach, jak technologia informacyjno-komunikacyjna 
(TIK) lub w sektorze ochrony zdrowia. Szacuje się, że do 2015 roku zabraknąć może 700 
tys. specjalistów TIK, a do 2025 roku – miliona pracowników naukowych. Aby zmierzyć się 
z tymi wyzwaniami i zwiększyć zakładany wskaźnik zatrudnienia w przedziale wiekowym 
20-64 lata do 75%5, w 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła  Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia. Zawiera on  kluczowe działania niezbędne dla zreformowania 
rynków pracy, podnoszenia poziomu umiejętności i dopasowywania ich do potrzeb rynku. 

3  http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf [dostęp: 30.01.2013].
4  Pięć pozostałych inicjatyw przewodnich to: Europejski program walki z ubóstwem, Unia innowacji, Europejska agenda 
cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów oraz Polityka przemysłowa w erze globalizacji.
5  W 2010 roku wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej dla tej grupy wiekowej wynosił 68,6%.
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Służyć to ma zarówno zwiększaniu szans zatrudnienia i mobilności zawodowej, jak też po-
prawie warunków i jakości pracy oraz tworzeniu nowych miejsc pracy6.

Promowane działania to między innymi:
 - Przyspieszenie reformy rynku pracy dla poprawy elastyczności i bezpieczeństwa rynków 

pracy (flexicurity). Przykładem konkretnego działania jest rozszerzenie wykorzystania 
ujednoliconej umowy o pracę na czas nieokreślony z wystarczająco długim okresem 
próbnym oraz stopniowym zwiększaniem uprawnień w zakresie ochrony zatrudnienia, 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe życie oraz poradnictwa zawodowego dla 
wszystkich pracowników. Miałoby to na celu zmniejszenie istniejących podziałów mię-
dzy osobami posiadającymi umowy na czas określony i nieokreślony.

 - Uruchomienie odpowiednich mechanizmów zachęcających przedsiębiorstwa i osoby 
indywidualne do inwestowania w szkolenia, aby stale podnosić poziom umiejętności 
zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy. Komisja uruchomi wkrótce „unijną panora-
mę umiejętności”, w której będzie prezentować prognozy na temat umiejętności potrzeb-
nych w przyszłości i w ten sposób pomagać pracownikom w doborze odpowiedniego 
zestawu umiejętności (na przykład w technologii informacyjno-komunikacyjnej i w na-
uce języków obcych), aby zwiększyć ich szanse zatrudnienia i zdolności dostosowawcze. 
Program zakłada stworzenie wspólnego interfejsu – europejskiej klasyfikacji umiejęt-
ności, kompetencji i zawodów – którego celem jest zbliżenie środowisk pracy, kształ-
cenia i szkolenia. Komisja wzywa także do przeprowadzenia reform zapewniających 
uznawanie kwalifikacji zawodowych i proponuje opracowanie europejskiego paszportu 
umiejętności, który pomoże obywatelom w zapisywaniu swoich umiejętności w czytelny 
i porównywalny sposób.

 - Poprawa jakości prawodawstwa w zakresie zatrudnienia. Komisja przedstawi wnioski 
dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie czasu pracy oraz wystąpi z inicjatywą legi-
slacyjną na rzecz poprawy wdrażania dyrektywy o delegowaniu pracowników. Komisja 
przejrzy także przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowując 
nową strategię na przyszłość.

 - Uruchomienie programu, który pomoże zapewnić odpowiednie warunki na rynku pracy 
sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym zmniejszanie obciążeń administra-
cyjnych i obniżanie podatków związanych z zatrudnieniem i mobilnością. Jest to szcze-
gólnie ważne dla szybko rozwijających się sektorów, przede wszystkich tych, w których 
prowadzone są prace badawczo-rozwojowe. Program będzie też wspierał przedsiębior-
czość, na przykład przez wymianę najlepszych praktyk w zakresie kształcenia na rzecz 
przedsiębiorczości oraz za pośrednictwem programu Erasmus dla młodych przedsiębior-
ców. 

6  http://Europa.eu/rapie/Press-relaase/IP-10-1541_pl.htm locale-PR Strasburg 2010 [dostęp: 30.01.2013].
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Założenia programu Mobilna młodzież

Drugim pakietem inicjatyw w dziedzinie edukacji i zatrudnienia skierowanym do mło-
dych ludzi w Europie jest Mobilna młodzież. Program rozpoczęty w roku 2010 jest częścią 
strategii „Europa 2020”. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w pozyskiwaniu wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia, potrzebnych do zdobycia pierwszej pracy. Chodzi o to, aby 
poprzez podwyższenie poziomu edukacji młodzieży oraz zwiększenie jej szans na zatrud-
nienie obniżyć wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi oraz zwiększyć ogólny poziom 
zatrudnienia do 75% wśród ludności w wieku produkcyjnym (20-64 lata). Realizacji tego 
celu pomoże:
 - lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb ludzi młodych;
 - zachęcanie ich do korzystania z możliwości, które oferują unijne stypendia na kształce-

nie lub szkolenia za granicą;
 - zachęcanie państw UE do podejmowania działań, które ułatwią młodzieży przejście 

z systemu edukacji na rynek pracy.
Unia Europejska w strategii „Europa 2020” kształcenie młodzieży stawia w punkcie 

centralnym. Zakłada się, że odsetek uczniów przerywających edukację do roku 2020 musi 
zostać zmniejszony do 10% oraz że co najmniej 40% młodych ludzi musi posiadać dy-
plom ukończenia wyższej uczelni. W ramach inicjatywy przewodniej Młodzież w ruchu 
Unia Europejska chciałaby pobudzić swoich członków do przyjęcia Planu gwarancyjnego 
dla młodzieży, którego celem  byłoby zagwarantowanie młodym ludziom otrzymania oferty 
pracy w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu nauczania oraz możliwości dalszego kształcenia 
lub praktyki. 

We wszystkich krajach UE trwają debaty, które pozwoliłyby odpowiedzieć na podsta-
wowe pytania:
 - w jaki sposób wzmocnić udział młodych pracowników na rynku pracy, w związkach 

zawodowych oraz w procesie kształcenia?
 - w jaki sposób poprawić możliwości dostępu do rynku pracy dla różnych grup młodzieży 

(uczniowie przerywający naukę, absolwenci szkół, studenci szkół wyższych i uniwersy-
tetów)?

 - jakie są problemy dotyczące młodych ludzi – w szczególności młodych kobiet – wcho-
dzących obecnie na rynek pracy oraz jakie programy i działania mogłyby im pomóc 
w szybszym znalezieniu pracy?
Szukanie odpowiedzi na powyższe pytania stawia równocześnie określone wyzwania dla 

wszystkich pracobiorców i pracodawców7. Zgodnie z nimi, powinno wzmacniać się wśród 
pracodawców i organizacji rządowych świadomość tego, że młodym ludziom, wraz z jako-
ściowo dobrą pracą, stwarza się również perspektywy życia oraz poczucie bycia częścią spo-
łeczeństwa. Ważne jest, aby stworzyć im materialną podstawę do założenia rodziny, kreując 
jednocześnie godziwe warunki pracy.

7  Tamże.
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Organizacje pracobiorców powinny wstawiać się u osób politycznie odpowiedzialnych 
za poprawą systemów kształcenia w Europie oraz łatwiejszym uznawaniem kwalifikacji 
uzyskanych w innym kraju. Należy przy tym zwracać uwagę, aby również młodzi ludzie 
z rodzin o gorszym statusie socjalnym oraz dzieci migrantów posiadały takie same szanse 
dostępu do wykształcenia o dobrej jakości.

Wskazuje się, że zwłaszcza organizacje pracobiorców powinny w Ministerstwach Pracy 
i w przedstawicielstwach pracodawców optować za tym, aby więcej absolwentów po za-
kończonym kształceniu zawodowym otrzymało od przedsiębiorców oferty pracy. Również 
organizacje pracobiorców powinny wzywać rządy do wdrażania programów aktywnej inte-
gracji młodych ludzi na rynku pracy, zapewnienia im praktyk zawodowych, a po nich moż-
liwości szybkiego podjęcia pracy. Na szczególną uwagę zasługują młode matki, dla których 
dostęp do rynku pracy oraz podjęcie stałego zatrudnienia jest wyjątkowo trudne, a które 
powinny mieć ułatwiony powrót do pracy.

Z drugiej strony, organizacje pracobiorców powinny czynić swoje działania na rzecz 
młodych ludzi bardziej atrakcyjnymi i starać się zaangażować w nie również młodzież. Ze 
względu na szczególnie trudną sytuację młodych ludzi na rynku pracy ważne jest przeko-
nanie ich, że również oni, mimo że są często zatrudnieni na niekorzystnych warunkach lub 
pozostają bezrobotni, są potrzebni organizacjom pracobiorców.

Zwraca się również uwagę, że organizacje pracobiorców powinny: 
 - rozwijać jednoznaczną dla całej Europy definicję pojęcia „praca”. Definicja ta powinna 

obejmować minimalne standardy dotyczące czasu trwania stosunku pracy, tygodniowe-
go czasu pracy, wynagrodzenia oraz obowiązku ubezpieczenia społecznego i być włą-
czona przez organizacje pracobiorców w politykę europejską i strategię „Europa 2020”;

 - opracować jednakową w całej Europie definicję pojęcia „godna i dobra praca”. Definicja 
ta powinna obejmować wynagrodzenia pracownicze, czas pracy i warunki pracy, promo-
wać pogodzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz ochronę pracy. 
Niektóre europejskie organizacje pracobiorców proponują wdrożenie Europejskiego 

Współczynnika Pomiaru Jakości Pracy na podstawie jasno zdefiniowanych wskaźników dla 
celów pomiaru jakości pracy. Zwracają uwagę, że należy promować integrację ludzi, którzy 
mają mniejsze szanse na rynku pracy. Zaliczają się do nich ludzie młodzi, kobiety, ludzie 
starsi, inwalidzi i migranci. Osoby te nie powinny być dyskryminowane przez niższe wyna-
grodzenia lub gorsze warunki pracy, lecz postrzegane jako pełnoprawni członkowie społe-
czeństwa mający prawo do podjęcia pracy. Ogólną sytuację ludzi młodych może poprawić 
kształcenie zawodowe uwzględniające przede wszystkim wymagania nowych zawodów. 
Dobre praktyki w tym zakresie stosowane w niektórych krajach europejskich powinny być 
sprawdzane pod kątem możliwości ich wdrożenia również w innych krajach.

Instytucje społeczne i pozarządowe postulują, aby rządy krajów europejskich przeciw-
działały dalszej prekaryzacji pracy oraz powiększeniu się grupy „Working Poor”. Powinny 
one promować politykę minimalnego zatrudnienia, która będzie stopniowo likwidować 
obecną sytuację, w której coraz więcej ludzi w Europie, mimo że ma pracę, jest  równocze-
śnie zdana na wsparcie państwa. 
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Harmonizacja polityki zatrudnienia w Polsce z polityką  
Unii Europejskiej

Zgodnie z wymogami integracji i harmonizacji polityki zatrudnienia w Polsce z polityką 
Unii Europejskiej, od 2004 roku tworzone są przez władze publiczne dokumenty stanowiące 
wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jednym z pierwszych, dłu-
gofalowych dokumentów była sformułowana w 2005 roku Krajowa Strategia Zatrudnienia 
na lata 2007-2013 (Krajowa Strategia... 2005). Zakłada ona między innymi aktywizowanie 
uczestników rynku pracy, wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, poprawę jakości edu-
kacji, rozwój kształcenia ustawicznego, elastyczność rynku pracy, poprawę jakości funk-
cjonowania instytucji rynku pracy, niwelowanie różnic pomiędzy regionalnymi rynkami 
pracy. Strategia ta towarzyszyła Narodowemu Planowi Rozwoju na lata 2007-2013, którego 
jednym z komponentów był program horyzontalny „Rozwój Zasobów Ludzkich i Kapitału 
Społecznego”. Finansowanie przewidzianych w tym programie działań obsługiwał w po-
czątkowym okresie Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, 
którego głównym celem była: „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa po-
przez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia 
i pracy”8. Spośród trzech Priorytetów, za pośrednictwem których realizowane były cele pro-
gramu, dwa wychodziły naprzeciw potrzebom rynku pracy. Priorytet 1: Aktywna polityka 
rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej miał za zadanie wzmacniać potencjał 
instytucji działających na rzecz rynku pracy oraz wspomagać działania na rzecz bezrobot-
nych, szczególnie z grup defaworyzowanych. Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego 
na wiedzy miał umożliwiać osobom w każdym wieku dostęp do edukacji i poprawę jej po-
ziomu, włączając w to edukację w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Jego celem było także podnoszenie kwalifikacji pracowników i promocja elastycznych form 
pracy.

Kolejny ważny dokument stanowiły przyjęte przez Radę Ministrów w 2006 roku 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) wspierające wzrost gospo-
darczy i zatrudnienie. Dokument ten określił ramy polityki spójności realizowanej przez 
Polskę, formułując tym samym najważniejsze wyzwania dla administracji publicznej. Za cel 
strategiczny uznano tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opar-
tej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wśród celów horyzontalnych tego do-
kumentu zarysowana została konieczność poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia 
spójności społecznej. Kluczowym problemem w tym zakresie jest pełne i racjonalne wyko-
rzystanie kapitału ludzkiego i zasobów pracy w taki sposób, by służyło to wzrostowi gospo-
darczemu, konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Nakreślony w NSRO 
cel strategiczny wpisuje się w wytyczne Unii Europejskiej dotyczące polityki zatrudnienia, 
takie jak (Narodowe Strategiczne Ramy... 2006):
 - zwiększanie liczby i poprawa jakości miejsc pracy,

8  http://www.efs.2004-2006.gov.pl/SPO+RZL++podstawowe+informacje/ [dostęp: 30.01.2013].
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 - zwiększanie aktywności zawodowej oraz podnoszenie poziomu zatrudnienia,
 - zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności 

rynków pracy,
 - zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji.

Zgodnie z NSRO, realizacja zakładanych celów postępuje w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 przy współfinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. POKL stanowi próbę sprostania wyzwaniom, które 
stawia przed krajami europejskimi Odnowiona Strategia Lizbońska (Portal 2012). 

W roku 2006 została również przyjęta przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Kraju na 
lata 2007-2015. Z opracowania wynika, że wzrost zatrudnienia jest postrzegany jako pod-
stawowy czynnik zmniejszania zagrożenia napięciami i niespójnością społeczną. Strategia 
przewiduje konieczność utworzenia dużej liczby nowych miejsc pracy, szczególnie dla osób 
młodych i wykształconych oraz podjęcia działań, które pozwolą osobom w wieku powyżej 
50. roku życia na pozostanie na rynku pracy. Zwraca również uwagę na potrzebę podjęcia 
działań na rzecz podniesienia poziomu wykształcenia osób o niskich kwalifikacjach, które 
nie są aktywne zawodowo, bądź są zagrożone utratą pracy.

W Strategii określone zostały także docelowe wskaźniki zatrudnienia dla różnych grup 
ludności. Dla osób w wieku 15-64 lata w 2015 roku założono wskaźnik zatrudnienia na 
poziomie 62%.

Wśród uwarunkowań osiągnięcia docelowych wskaźników podkreśla się w Strategii 
między innymi potrzebę (Strategia Rozwoju... 2006):
 - tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości,
 - obniżania pozapłacowych kosztów pracy,
 - zapewnienia powszechnego i taniego dostępu do Internetu,
 - tworzenia warunków do wzrostu mobilności zawodowej,
 - usprawnienia systemu prognozowania popytu na pracę,
 - wzrostu efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Konieczność urealnienia dotychczasowych założeń strategicznych wystąpiła po przyję-
ciu przez Radę Europejską w czerwcu 2010 roku strategii „Europa 2020”. W dostosowaniu 
do zawartych w niej wytycznych w 2011 roku opracowano i przedstawiono na forum Unii 
Europejskiej Krajowy Program Reform (KPR) (Krajowy Program... 2011), w którym sko-
relowano krajowe cele rozwojowe z priorytetami nowej Strategii. W KPR określono m.in. 
poziom realizacji do 2020 roku trzech priorytetowych celów w zakresie strategii zatrudnie-
nia i edukacji:
 - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata – 71% (stan w 2010 r. – 64,6%),
 - odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę – 4,5% (stan w 2010 r. – 

5,4%),
 - odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 30-34 lata – 45% (stan 

w 2010 r. – 35,3%).
Ramy do sformułowania Krajowego Programu Reform stworzyły zamieszczone w strategii 

„Europa 2020” Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia. Cztery z dziesię-
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ciu Wytycznych dotyczą polityki zatrudnienia, co świadczy o randze, jaką Unia Europejska 
nadaje tej grupie zagadnień.

W KPR zarysowano działania niezbędne do podjęcia w perspektywie 2014 roku, w spo-
sób szczególny akcentując te na najbliższy rok i zakładając ich coroczną aktualizację. W re-
komendacjach do KPR ze strony Unii Europejskiej zwrócono uwagę na potrzebę podję-
cia przez Polskę w latach 2011-2012 między innymi działań dotyczących (Polska 2011. 
Raport... 2011):
 - wdrożenia zaproponowanej strategii uczenia się przez całe życie, a także rozszerzenie 

programów praktyk zawodowych i specjalnych programów kształcenia i szkolenia za-
wodowego dla pracowników w starszym wieku i o niskich kwalifikacjach;

 - wzmocnienia powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem poprzez 
wdrażanie programu Budujemy na wiedzy; wdrożenia reformy szkolnictwa wyższego 
(program Partnerstwo dla wiedzy) tak, aby lepiej dostosować ofertę edukacyjną do po-
trzeb rynku pracy;

 - zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy przez podjęcie działań w celu zapewnie-
nia stabilnego finansowania placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym by 
zwiększyć wskaźnik przyjmowania do tych placówek dzieci poniżej 3 lat.
W rekomendacjach na lata 2012 -2013 zalecono ponadto: ograniczenie nadmiernego wy-

korzystywania umów cywilnoprawnych i wydłużenie okresu próbnego w przypadku umów 
o pracę na czas nieokreślony oraz zajęcie się kwestią utrwalonej praktyki wczesnego prze-
chodzenia na emeryturę w celu podwyższenia wieku dezaktywizacji zawodowej (Polska 
2012. Raport... 2012).

Programy i działania na rzecz doskonalenia polityki zatrudnienia w Polsce

Ważną rolę w realizacji strategii zatrudnienia spójnej z wytycznymi Unii Europejskiej 
odgrywają specjalne programy i działania wytyczane w ramach prac rządu. Programy te 
mają na celu pobudzenie określonych zjawisk i procesów istotnych z punktu widzenia ak-
tualnych założeń polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Realizacji tych programów 
w sposób szczególny służą działania legislacyjne podejmowane przez ministra Pracy 
i Polityki Społecznej. Wśród realizowanych w ostatnich latach programów na uwagę zasłu-
gują te, które odnoszą się do dwóch defaworyzowanych na rynku pracy grup społecznych, 
a mianowicie osób starszych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Pierwszy rządowy program nakierowany na zwiększanie aktywności zawodowej osób 
starszych, przyjęty przez rząd w 2004 roku, nosił nazwę 50 PLUS – Program na rzecz za-
trudnienia osób powyżej 50. roku życia. Jego celem było zwiększenie wskaźnika zatrudnie-
nia osób starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa socjalnego. Składał się on z trzech komponentów (Możdżonek 2012):
 - aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
 - pomoc w powrocie na rynek pracy;
 - utrzymanie zatrudnienia osób zagrożonych utratą pracy.
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Kolejny, aktualnie realizowany program, pod nazwą Solidarność pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, został przyjęty w 2008 roku z per-
spektywą realizacji do 2020 roku. Jego celem strategicznym jest osiągnięcie wskaźnika za-
trudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50%. Cele szczegółowe programu dotyczą:
 - poprawy warunków pracy; promocji zatrudnienia pracowników grupy docelowej m.in. 

poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach strategii zarządzania wiekiem; 
 - poprawy kompetencji i kwalifikacji pracowników tej grupy;
 - zmniejszenia kosztów pracy związanych z zatrudnianiem pracowników po 50. roku ży-

cia;
 - aktywizacji bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy pracowników tej grupy;
 - aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych tej grupy;
 - zwiększenia mobilności zatrudnienia kobiet przez rozwój usług pozwalających na go-

dzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi;
 - wydłużania wieku emerytalnego.

Program realizowany jest za pomocą regulacji prawnych, projektów rynku pracy, dzia-
łań promocyjnych i profilaktyki. Przyjęty w ramach programu pakiet działań przewiduje 
między innymi zadania legislacyjne pozostające w kompetencjach ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, z których część została już zrealizowana. Wprowadzono między innymi zwol-
nienia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
dla pracodawców zatrudniających osoby w wieku 50+, a także skrócono okres choroby, za 
który pracodawca wypłaca wynagrodzenie dla tej grupy osób z 33 do 14 dni, co spowodowa-
ło obniżenie kosztów pracy. Zwiększono wymiar zasiłków chorobowych przysługujących 
pracownikom 50+ z 70% do 80% w okresie od 15-go do 33-go dnia niezdolności do pracy 
(Sprawozdanie z realizacji... 2012). Generalnie zmiany w regulacjach prawnych koncentro-
wały się na kilku wybranych obszarach: – dokształcaniu, – zmniejszaniu kosztów pracy, – 
aktywizacji zawodowej, – godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

W 2012 roku został zatwierdzony i skierowany do realizacji program Młodzi na rynku 
pracy. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży (Program... 2012). Celem stra-
tegicznym programu jest wypracowanie mechanizmów wsparcia ludzi młodych, w tym ab-
solwentów, na rynku pracy. Program jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez 
ministra Pracy i Polityki Społecznej, a podejmowanych wspólnie z instytucjami rynku pra-
cy. Dotyczy młodych ludzi do 30. roku życia. Program przewiduje rozważenie zmiany prze-
pisów, które będą ułatwiać młodzieży wejście na rynek pracy, np. przez obniżenie kosztów 
pracy dzięki wprowadzeniu analogicznych rozwiązań, które obowiązują w przypadku grupy 
w wieku 50+. Chodzi o zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych dla pracodawców zatrudniających osoby w wieku do 30 lat.

W skład programu wchodzi kilka komponentów:
 - program pilotażowy Twoja kariera – Twój wybór,
 - programy specjalne,
 - inne działania wspierające osoby młode w wejściu na rynek pracy.
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Najbardziej spektakularnym spośród nich jest program pilotażowy Twoja kariera – Twój 
wybór, który podejmuje próbę przełamania barier utrudniających młodym ludziom wejście 
na rynek pracy przez wsparcie procesu aktywizacji przy pomocy zróżnicowanych narzędzi:
 - w zakresie zdobywania pożądanych na rynku pracy umiejętności/kwalifikacji – bon szko-

leniowy, bon na kształcenie zawodowe lub policealne, bon na kształcenie podyplomowe,
 - w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego – bon stażowy, bon dla pracodawcy 

za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej,
 - w zakresie zwiększenia mobilności – dotacja na zatrudnienie/zasiedlenie.

Program pilotażowy ma trwać rok i dotyczy wybranych powiatów, w których bezrobocie 
wśród młodzieży jest najwyższe. Jego realizacja finansowana jest z dodatkowych środków 
Funduszu Pracy. W przypadku pozytywnych rezultatów pilotażu wypracowany zostanie 
projekt zmian przepisów w zakresie aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia wpro-
wadzający testowane rozwiązania na stałe do porządku prawnego.

W ramach realizacji wytycznych UE, Polska włącza się również w europejskie inicjatywy 
finansowe. Jedną z nich jest Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress. Ustanowiony 
w 2010 roku zwiększa dostępność mikrokredytów (poniżej 25 tys. euro) przeznaczonych 
na zakładanie lub rozwój działalności małych firm. Nie finansuje on bezpośrednio przed-
siębiorców, ale umożliwia podmiotom udzielającym mikrokredytów zwiększenie środków 
przeznaczonych na pożyczki oraz bierze na siebie część potencjalnego ryzyka straty, które 
mogą ponosić te podmioty9. 

W 2011 roku FM. Bank, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, otrzymała po-
ręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jako zabezpieczenie linii kredytowej 
(w kwocie 68,2 mln złotych) dedykowanej osobom fizycznym, które podejmują działal-
ność gospodarczą w ramach programu Progress, także na zasadzie franczyzy. O mikrokredyt 
mogą  ubiegać się między innymi bezrobotni i osoby defaworyzowane, które chcą urucho-
mić działalność gospodarczą10.

Wydaje się interesujące dalsze śledzenie realizacji programów działań na rzecz zatrud-
nienia, a w ich ramach trwającego dialogu społecznego oraz poszukiwanie odpowiedzi na 
wiele pytań dotyczących kondycji i przyszłości polskiego rynku pracy.
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Some Aspects of Formation of the Labour Market in Poland  
in the Light of New Economic Strategy “Europe 2020”

Summary

In their article, the authors carried out a review of the concepts of formation 
of the labour market in the European Union and the actions undertaken by Poland 
aimed at implementation of the directives in this respect. They discussed the stages 
of evolution of the European employment strategy and its assumptions in the new 
economic strategy of the European Union for the years 2010-2020 entitled “Europe 
2020”, including the two key for the labour market policy projects: Agenda for new 
skills and jobs and Youth on the Move. Within the framework of description of the 
national adjustments, they presented the documents constituting Poland’s contribu-
tion to fulfilment of the European employment strategy as well as programmes and 
actions for improvement of the employment policy in Poland.
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Избранные аспекты формирования рынка труда в Польше  
в свете новой экономической стратегии «Европа 2020»

Резюме

В статье провели обзор концепций формирования рынка труда в Европей-
ском Союзе и предпринимаемых Польшей действий, направленных на вне-
дрение директив в этом отношении. Обсудили этапы эволюции «Европейской 
стратегии занятости» и ее предпосылки в новой экономической стратегии Ев-
ропейского Союза на 2010-2020 гг. под названием «Европа 2020», в том числе 
два ключевых для политики рынка труда проекта: «Программа для новых ква-
лификаций и занятости» и «Мобильная молодежь». В рамках характеристики 
национальных приспособлений представили документы, представляющие 
собой вклад Польши в осуществление «Европейской стратегии занятости», 
а также программы и действия для совершенствования политики занятости 
в Польше.

Ключевые слова: «Европейская стратегия занятости», программа «Европа 
2020», «Программа для новых квалификаций и занятости», «Мобильная мо-
лодежь», «Национальная стратегия занятости», «Национальная программа 
реформ».
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