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„GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” 
W OPINII MŁODYCH CZŁONKÓW 
EUROPEJSKICH ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH

Mateusz Szymański*

Celem	artykułu	jest	przedstawienie	poglądów	młodych	
członków	 europejskich	 związków	 zawodowych	 na	 temat	
programu	„Gwarancje	dla	młodzieży”	(dalej	GdM,	lub	Gwa-
rancje).	 W  celu	 poznania	 ich	 opinii	 w  sprawie	 sposobu	
wdrażania	 „Gwarancji	 dla	 Młodzieży”	 przeprowadzono	
badanie	ankietowe	(ankiety	e-mailowe	z pytaniami	otwar-
tymi)	wśród	osób,	które	działają	w różnego	rodzaju	komi-
sjach	 młodych	 przy	 związkach	 zawodowych	 funkcjonują-
cych	 w  Unii	 Europejskiej	 i  jej	 państwach	 członkowskich.	
W  pierwszej	 kolejności	 pytania	 zostały	wysłane	 do	 człon-
ków	Komitetu	Młodych	Europejskiej	Konferencji	Związków	
Zawodowych,	a	ponadto	do	innych	osób	zaangażowanych	
w ruch	związkowy	w różnych	krajach.	Badanie	przeprowa-
dzono	w  styczniu	 2016	 roku.	 Ankiety	 wypełniło	 16	 osób.	
Wybrana	 metoda	 badawcza	 uzasadniona	 była	 chęcią	

poznania	 subiektywnej	 oceny	 przedstawicieli	 organizacji	
związkowych	 na	 temat	 Gwarancji.	 Formuła	 pytań	 otwar-
tych	najbardziej	sprzyjała	takiej	ocenie.	Badanie	pozwoliło	
zweryfikować	 hipotezę	 o  tym,	 że	 młode	 osoby,	 które	 są	
zaangażowane	w kształtowanie	 rynku	pracy,	oceniają	 ten	
program	ogólnie	negatywnie.

Tekst	składa	się	z czterech	zasadniczych	części.	W pierw-
szej	 omówiono	 sytuację	 młodych	 osób	 na	 rynku	 pracy	
i  przyczyny	 ich	 problemów	 na	 tym	 rynku.	 W  następnej	
części	 przedstawiono	 konsekwencje	 i  koszty	 opisanych	
zjawisk.	W  trzeciej	 części	omówiono	program	„Gwarancje	
dla	 Młodzieży”.	 Pracę	 kończy	 prezentacja	 wyników	 prze-
prowadzonych	badań.

Sytuacja młodych osób i przyczyny ich problemów  
na rynku pracy w Unii Europejskiej

Sytuacja	młodych	osób	na	 rynku	pracy	pogorszyła	 się	
wyraźnie	po	2008 r.,	czyli	od	momentu	rozpoczęcia	kryzysu	
ekonomicznego	 w  gospodarce	 światowej.	 Wskaźniki	
zatrudnienia	w  grupie	 osób	 od	 15	 do	 24	 roku	 życia	 dra-
stycznie	spadły	od	początku	kryzysu.	Temu	zjawisku	towa-
rzyszył	 nie	 tylko	 znaczny	 wzrost	 bezrobocia,	 ale	 również	
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Wykres 1

Bezrobocie młodych w wybranych krajach Unii Europejskiej i w UE ogółem w latach 2007-2015 (%)

Uwaga: Pionową linią zaznaczono rok wprowadzenia Gwarancji, choć należy pamiętać, że większość krajów wdrażała ten program dopiero od 
roku 2014. 

Źródło: Dane Eurostat.
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Tego	 typu	 zjawiska	 wpływają	 negatywnie	 na	 obecną	
i przyszłą	sytuację	nie	tylko	młodego	pokolenia,	ale	całego	
społeczeństwa.	Komisja	Europejska	dostrzegając	te	proble-
my,	zaproponowała	w kwietniu	2012 r.	program	pod	nazwą	
„Gwarancje	 dla	 Młodzieży”.	 Przedstawione	 rozwiązania	
mają	 na	 celu	 zbliżenie	młodych	 osób	 do	 rynku	 pracy,	 co	
powinno	skutkować	zwiększeniem	szans	na	udaną	karierę	
zawodową.

Trudno	 wskazać	 jedną	 przyczynę	 dzisiejszych	 proble-
mów	 ludzi	 młodych	 na	 rynku	 pracy.	 Można	 wśród	 nich	
wymienić	następujące:	niski	wzrost	gospodarczy,	wysokie	
wymagania	osób	młodych	co	do	oferty	pracy	i jednoczesna	
niechęć	 pracodawców	 do	 zatrudniania	 osób	 młodych,	

oszczędności	wprowadzone	przez	 rządy	w  czasie	 kryzysu	
gospodarczego	 2008	 roku,	 niedopasowanie	 umiejętności	
osób	młodych	do	potrzeb	rynku	pracy	(skills mismatch).

Z pierwszym	z wymienionych	czynników,	a więc	z niskim	
wzrostem	gospodarczym,	gospodarki	europejskie	borykają	
się	już	od	wielu	lat.	Według	badań	Międzynarodowego	Fun-
duszu	Walutowego,	przyczyną	wzrostu	poziomu	bezrobocia	
młodych	 jest	 przede	wszystkim	 spadek	 aktywności	 gospo-
darczej	obserwowany	od	2008 r.	Dotyczy	to	zwłaszcza	kon-
sumpcji5.	Młodzi	są	grupą	szczególnie	wrażliwą	na	osłabie-
nie	 koniunktury	 gospodarczej6.	 Osoby	 najmniej	 doświad-
czone	i poszukujące	pracy	nie	są	poszukiwane	przez	przed-
siębiorców	w warunkach	kryzysu,	przez	co	trudniej	im	wejść	

wzrost	 wskaźnika	 NEET,	 czyli	 osób	 nie	 pracujących,	 nie	
uczących	się	i nie	szkolących	się.	Obecne	problemy	przypo-
minają	sytuację	z  lat	80.	XX	wieku,	kiedy	problem	zatrud-
nienia	młodych	stał	się	jednym	z najważniejszych	tematów	
debaty	 społeczno-gospodarczej1.	 Widoczne	 są	 różnice	
w  skali	 zjawiska	na	poszczególnych	europejskich	 rynkach	
pracy,	jednak	trendy	co	do	zasady	utrzymują	się	niezmien-
nie	na	przestrzeni	ostatnich	lat.	Bezrobocie	młodych	w UE	
ogółem	w  2007  r.	 wynosiło	 15,5%,	 a  następnie	 systema-
tycznie	wzrastało	do	23,6%	w 2013	r.	(wykres	1).	

Podobnie	wzrastał	wskaźnik	NEET	–	z 10,9%	do	13,2%	
w  latach	 2007-2012.	 Obu	 procesom	 towarzyszył	 spadek	
zatrudnienia	z 37,2%	do	32,5%2.	Wskaźniki	bezrobocia	mło-
dych	 są	 od	 dwóch	 do	 trzech	 razy	 wyższe	 niż	 wskaźniki	

bezrobocia	 ogółem	osób	 aktywnych	 zawodowo,	 co	 ozna-
cza,	że	młodzi	są	dwu-trzykrotnie	bardziej	narażeni	na	brak	
pracy.	 (W  2015	 roku	w  całej	 Unii	 Europejskiej	 ten	współ-
czynnik	wyniósł	2,15.	Wartości	skrajne	na	poziomie	1,5	oraz	
3,4	odnotowano	odpowiednio	w Niemczech	 i Włoszech)3.	
Jednocześnie,	 w  grupie	 osób	 w  wieku	 15-24	 lat,	 wzrosła	
wartość	 wskaźnika	 tzw.	 biednych	 pracujących	 (in-work 
poverty).	Oznacza	to,	że	zwiększyła	się	grupa	młodych	pra-
cowników,	 którzy	 nie	 byli	 w  stanie	 utrzymać	 się	 ze	 środ-
ków,	które	otrzymywali	 za	 swoją	pracę.	Przyczynia	 się	do	
tego	zatrudnienie	czasowe	i praca	w niepełnym	wymiarze	
czasu4.	Znacznie	wyższy	od	średniego	jest	odsetek	bezro-
botnych	wśród	osób	z niskim	wykształceniem,	a zdecydo-
wanie	 niższy	 –	 wśród	 osób	 z  wyższym	 wykształceniem	
(wykres	2).

Wykres 2

Poziom bezrobocia młodych w UE w latach 2006-2015 według poziomu wykształcenia (%)

Źródło: Eurostat. 
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na	 rynek	 pracy.	 W  większości	 krajów	 poziom	 bezrobocia	
młodych	osób	 jest	niemal	 trzykrotnie	bardziej	wrażliwy	na	
zmiany	tempa	wzrostu	gospodarczego	niż	poziom	bezrobo-
cia	 pozostałych	 osób	 w  okresie	 aktywności	 zawodowej.	
Wynika	to	ze	stosunkowo	wysokiego	zatrudnienia	tych	osób	
w sektorach	szczególnie	wrażliwych	na	zmiany	koniunktural-
ne	 (produkcja	 przemysłowa,	 handel	 hurtowy	 i  detaliczny,	
branża	hotelarska,	a także	gastronomiczna)	oraz	w małych	
i średnich	przedsiębiorstwach7.

Kolejnym	czynnikiem,	który	ma	istotny	wpływ	na	sytu-
ację	osób	młodych	na	rynku	pracy	jest	fakt,	iż	od	początku	
swojej	kariery	zawodowej	poszukują	one	najlepszego	miej-
sca	pracy,	 a  pracodawcy	niechętnie	 zatrudniają	młodych,	
w  szczególności	 w  okresie	 spowolnienia	 gospodarczego.	
W  trudnych	 warunkach	 gospodarczych	 pracodawcy	
w  pierwszej	 kolejności	 zwalniają	 pracowników	 najmniej	
doświadczonych	 oraz	 tych,	 w  przypadku	 których	 koszty	
zwolnienia	 są	 najniższe.	 Takimi	 bez	 wątpienia	 są	 młodzi	
pracobiorcy8.	 Co	 istotne,	w  czasach	 stagnacji,	 nawet	 jeśli	
firmy	 nie	 zwalniają	młodych	 pracowników,	 to	 nie	 zatrud-
niają	też	nowych,	co	dodatkowo	utrudnia	przejście	z syste-
mu	edukacji	na	rynek	pracy9.

Młodym	 ludziom	zdecydowanie	 trudniej	 „przechodzić”	
z  pracy	 o  niskiej	 jakości10	 do	 bardziej	 wartościowego	
zatrudnienia.	Wyzwaniem	dla	 tych	osób	 jest	 zapewnienie	
dochodu	wystarczającego	na	zaspokojenie	podstawowych	
potrzeb	 i  uzyskanie	 dostępu	 do	 systemu	 zabezpieczenia	
społecznego	 w  przyszłości,	 co	 wiąże	 się	 z  trudną	 nadal	
sytuacją	 finansów	 publicznych.	 Pokolenie	 młodych	 osób	
jest	 obciążone	 kosztami	 działań	 antykryzysowych	 podję-
tych	przez	rządy	(wymienić	tu	można	chociażby	koszty	tzw.	
bailoutu).	Co	 istotne,	w czasach	kryzysu	rządy	ograniczyły	
wydatki	 publiczne,	 m.in.	 środki	 przeznaczane	 na	 instru-
menty	 wspierające	 podnoszenie	 kwalifikacji	 i  aktywne	
metody	 walki	 z  bezrobociem	 (AMWB)11.	 Przykładowo,	
według	 danych	 OECD	 w  latach	 2007-2010	 wydatki	 na	
AMWB	 wzrosły	 w  krajach	 OECD	 średnio	 o  21%,	 podczas	
gdy	liczba	osób	bezrobotnych	wzrosła	o 54%.	To	oznacza,	
że	 średnia	 wartość	 wsparcia	 na	 jednego	 bezrobotnego	
obniżyła	się	w tym	okresie	o 21%12.	

Za	istotny	czynnik	bezrobocia	osób	młodych	uważa	się	
tzw.	skills mismatch,	czyli	niedopasowanie	kwalifikacji	pra-
cowników	 do	 potrzeb	 przedsiębiorców13.	 W  tym	 samym	
czasie	występują	nadmiar	i niedobór	kwalifikacji	w stosun-
ku	 do	 potrzeb	 rynku	 pracy.	 Często	 zdarza	 się,	 że	młoda	
osoba	wykonuje	zadania,	które	są	zdecydowanie	poniżej	jej	
umiejętności.	 Wiąże	 się	 to	 z  mniejszym	 doświadczeniem	
zawodowym	oraz	mniejszą	wiedzą	 pracodawcy	 na	 temat	
kwalifikacji	młodego	pracownika.	W tym	kontekście	istotne	
jest	także	to,	czy	w danym	kraju	funkcjonuje	dualny	system	
kształcenia	 zawodowego,	 polegający	 na	 nauce	 zawodu	
organizowanej	 przez	 pracodawcę	 oraz	 kształceniu	 teore-
tycznym	 i  ogólnym	 w  systemie	 szkolnym	 lub	 formach	
pozaszkolnych.	W takich	krajach,	jak	Austria,	Dania,	Niemcy	
i  Szwajcaria,	 w  których	 takie	 systemy	 działają	 sprawnie,	
absolwenci	przechodzą	na	rynek	pracy	w sposób	bardziej	
płynny,	 niższe	 są	 wskaźniki	 NEET,	 niższe	 jest	 bezrobocie	
młodych	oraz	rzadziej	powtarzają	się	okresy	bezrobocia14.

Oprócz	wyżej	wymienionych,	w  literaturze	przedmiotu	
wskazuje	 się	 jeszcze	 inne	 czynniki	 wpływające	 na	 skalę	
zatrudnienia	 osób	 młodych.	 Zalicza	 się	 do	 nich:	 koszty	
pracy	 (zwłaszcza	 rozmiary	 klina	 podatkowego	 i wysokość	
płacy	 minimalnej15),	 poziom	 i  strukturę	 uzwiązkowienia,	
strukturę	 i  formy	 negocjacji	 zbiorowych,	 ustawodawstwo	
chroniące	zatrudnienie	(employment protection legislation - 
EPL),	liberalizację	rynków	produktowych,	politykę	mieszka-
niową,	 wysokość	 świadczeń	 społecznych	 i  wydatki	 na	
aktywną	politykę	przeciwdziałania	bezrobociu16.	

Konsekwencje trudnej sytuacji

Skutki	 wyżej	 opisanych	 zjawisk	 są	 bardzo	 różne.	 Na	
potrzeby	 niniejszego	 artykułu	 zostały	 one	 podzielone	 na	
dwie	 zasadnicze	 grupy:	 skutki	 ekonomiczne	 oraz	 skutki	
społeczno-polityczne.

Do	 pierwszej	 grupy	 zalicza	 się	 występowanie	 NEET,	
w  tym	 bezrobocia	młodych,	 co	 jest	 wymiernym	 kosztem	
gospodarczym.	Według	wyliczeń	Eurofound	występowanie	
NEET	 kosztuje	Unię	 Europejską	 1,2%	PKB	 rocznie.	W nie-
których	 państwach	 członkowskich	 koszt	 ten	 sięga	 nawet	
3%	 PKB	 (Bułgaria	 –	 3,31%,	 Grecja	 –	 3,28%)17.	 W Wielkiej	
Brytanii	Komisja	ds.	Bezrobocia	Młodych	oszacowała,	że	na	
przestrzeni	10	lat,	od	roku	2012,	koszty	te	wyniosą	w sumie	
28	miliardów	funtów18.	Występowanie	NEET	wpływa	zatem	
na	obniżenie	potencjału	wzrostu	Unii	Europejskiej.	

Ważnym	 problemem	 jest	 tzw.	 „naznaczenie”	 młodych	
bezrobociem	lub	pracą	niskiej	jakości.	Badania	pokazują,	że	
doświadczenie	 bezrobocia	 na	początkowym	etapie	 kariery	
zawodowej	skutkuje	zwykle	niższym	niż	potencjalne	wyna-
grodzeniem	w przyszłości.	W Stanach	Zjednoczonych	wzrost	
bezrobocia	o 1%	skutkuje	w przyszłości	obniżeniem	wyna-
grodzeń	 absolwentów	 uniwersytetów	 o  6-7%.	W  dodatku,	
choć	 koszt	 utraconych	 dochodów	 obniża	 się	 z  czasem,	 to	
nadal	pozostaje	on	znaczący	nawet	po	15	latach19.	Potwier-
dzają	to	również	inne	badania20.	Wspomniane	wyżej	niedo-
pasowanie	umiejętności	do	rynku	pracy	również	powoduje	
pewne	 konsekwencje.	 Wymienia	 się	 wśród	 nich	 niższe	
wynagrodzenia,	wyższą	rotację	pracowników	i mniejszą	pro-
duktywność.	 Ten	 sam	 czynnik	 przyczynia	 się	 do	 wzrostu	
bezrobocia	i obniżenia	jakości	kapitału	ludzkiego21.

Jeśli	 chodzi	 o  skutki	 społeczno-polityczne,	 to	 przede	
wszystkim	należy	zwrócić	uwagę	na	brak	stabilności	zatrud-
nienia	 związany	 z upowszechnieniem	 takich	 form	zatrud-
nienia,	jak	różnego	rodzaju	umowy	cywilnoprawne,	samo-
zatrudnienie,	 praca	 tymczasowa	 i w niepełnym	wymiarze	
czasu	 pracy.	 Według	 danych	 Eurostatu,	 średnio	 w  UE	
osoby	w wieku	od	15	do	24	lat	świadczące	pracę	tymczaso-
wą	stanowiły	w 2014	roku	43,4%	pracujących	ogółem	w tej	
grupie	 wiekowej,	 podczas	 gdy	 w  roku	 2006	 takich	 osób	
było	40,5%.	Ekstrema	w tej	kategorii	wyznaczają	Słowenia	
(72,2%)	i Rumunia	(7%).	Tego	typu	zatrudnienie	najczęściej	
oferowane	 jest	 ludziom	 młodym	 i  nabiera	 szczególnego	
znaczenia	 w  czasach	 spowolnienia	 gospodarczego.	 Spra-
wia	to,	że	młodzi	ludzie	jako	pierwsi	zostają	dotknięci	spo-
wolnieniem	gospodarczym	i ponoszą	znaczne	koszty	z tego	
tytułu22.	
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Badania	 pokazują	 również,	 że	 kryzysy	 gospodarcze	
zwiększają	przeświadczenie	społeczeństw,	że	sukces	zależy	
od	szczęścia,	a nie	od	własnych	starań,	a także	zmniejszają	
zaufanie	do	instytucji	publicznych23.	Możliwe	jest	wystąpie-
nie	efektu	histerezy,	polegającego	na	obniżeniu	umiejętno-
ści	 pracowników	 i  wartości	 kapitału	 społecznego.	 Wyniki	
badań	wskazują,	że	im	wyższe	są	wskaźniki	długotermino-
wego	bezrobocia,	 tym	większe	 jest	 prawdopodobieństwo	
wystąpienia	 tego	efektu24.	 Bezrobocie	młodych	może	 też	
przyczynić	się	do	zwiększenia	przestępczości25.

Inne	 problemy,	 na	 które	 zwraca	 się	 uwagę	 to	 m.in.	
zwiększenie	zachorowalności,	niedożywienia	i stresu,	utra-
ta	poczucia	własnej	wartości	 oraz	 zwiększenie	 skłonności	
do	popełnienia	samobójstwa26.	Podkreśla	 się	 również,	 że	
bezrobocie	młodych	przyczynia	się	do	wzrostu	nierówności	
dochodowych27.	

Bezrobocie	młodych	i brak	perspektyw	zatrudnienia	dla	
tej	grupy	osób	może	mieć	również	konsekwencje	politycz-
ne.	Jako	przykład	można	podać	studenckie	protesty	w Wiel-
kiej	Brytanii	czy	też	protesty	młodych	w Hiszpanii	 i Grecji.	
Można	 stwierdzić,	 że	 rządy	 dostrzegły,	 że	 zachowanie	
pokoju	społecznego	staje	się	 jednym	z  istotnych	wyzwań.	
Wysokie	 wskaźniki	 bezrobocia	 i  NEET	 mogą	 zwiększyć	
poziom	 niezadowolenia	 i  przyczyniać	 się	 do	 zwrotu	mło-
dych	w kierunku	partii	 realizujących	programy	radykalne.	
Bezrobocie	prowadzi	do	zmniejszenia	zaufania	do	systemu	
politycznego	 i zasad	demokratycznych.	Młodzi	bezrobotni	
przejawiają	 również	 rozczarowanie	 postawą	 autorytetów	
politycznych,	które	ich	zdaniem	niedostatecznie	chronią	tę	
grupę	młodych	przed	brakiem	zatrudnienia28.

Kształtowanie polityki rynku pracy przez związki 
zawodowe

Związki	zawodowe	są	jednym	z kluczowych	podmiotów	
rynku	pracy.	Ich	aktywność	ma	charakter	wielopoziomowy.	
Organizacje	związkowe	aktywnie	uczestniczą	bądź	dążą	do	
aktywnego	udziału	w podejmowaniu	decyzji	o charakterze	
gospodarczym	 na	 poziomie	 krajowym	 i  europejskim	
(a  nawet	 międzynarodowym)29.	 Udział	 związków	 zawodo-
wych	w podejmowaniu	decyzji	nadal	jest	wysoki,	choć	liczba	
ich	członków	systematycznie	maleje30.	Organizacje	pracow-
ników	działają	na	styku	systemu	gospodarczego	i społeczne-
go	państwa.	Wpływają	na	 funkcjonowanie	gospodarki	 i na	
stosunki	rynkowe,	których	są	uczestnikami.	Są	barometrem	
nastrojów	pracowników	i rzecznikiem	ich	interesów31.	

Szczególną	 rolę	 w  działalności	 związków	 zawodowych	
odgrywa	współcześnie	dialog	społeczny	prowadzony	przez	
rządy	i instytucje	unijne	z partnerami	społecznymi	w opar-
ciu	o art.	151-155	Traktatu	o funkcjonowaniu	Unii	Europej-
skiej32.	Jest	w nich	mowa	o dialogu	społecznym	jako	instru-
mencie	uzgadniania	rozwiązań	związanych	z szeroko	rozu-
mianą	 sferą	 zatrudnienia.	 Na	 tym	 polu	 ważną	 funkcję	
odgrywa	 Europejski	 Komitet	 Ekonomiczno-Społeczny,	
w skład	którego	wchodzą	przedstawiciele	związków	zawo-
dowych,	organizacji	pracodawców	i społeczeństwa	obywa-
telskiego	(organizacje	pozarządowe)33.

Reprezentację	związkową	na	poziomie	unijnym	zapew-
nia	 Europejska	 Konfederacja	 Związków	 Zawodowych	
(EKZZ),	 która	 powstała	 w  1973	 roku	 i  składa	 się	 obecnie	
z  89	 krajowych	 konfederacji	 związkowych	 działających	 
w 39	krajach	oraz	10	europejskich	federacji	związkowych.	
Powstanie	 EKZZ	 było	 odpowiedzią	 na	 integrację	 europej-
ską34.	Za	swoje	główne	cele	Konfederacja	przyjmuje	zapew-
nienie	stosowania	w Unii	Europejskiej	odpowiednich	norm	
socjalnych	 oraz	 obronę	 podstawowych	 wartości	 świata	
pracy,	 takich	 jak:	solidarność,	równość,	demokracja,	spra-
wiedliwość	 społeczna	 i  spójność.	 EKZZ	walczy	 o wysokiej	
jakości	 miejsca	 pracy,	 równość	 płci	 i  sprawiedliwe	 płace,	
równość	szans,	włączenie	społeczne,	przestrzeganie	praw	
podstawowych	 i standardów	BHP,	wolność	przemieszcza-
nia	się	pracowników	europejskich	po	terytorium	UE,	elimi-
nowanie	wyzysku,	powszechną	dostępność	usług	publicz-
nych	wysokiej	jakości,	powstrzymanie	zmian	klimatu	i pro-
mowanie	 europejskich	 wartości	 społecznych	 na	 całym	
świecie35.	 EKZZ	brała	 aktywny	udział	w pracach	nad	pro-
gramem	„Gwarancje	dla	Młodzieży”.

Reakcja Komisji Europejskiej na kryzys i program 
„Gwarancje dla Młodzieży”

„Gwarancje	dla	młodzieży”	to	element	pakietu	na	rzecz	
zatrudnienia	młodzieży	w Unii	Europejskiej,	przedstawione-
go	przez	Komisję	Europejską	w kwietniu	2012	roku36.	Celem	
pakietu	 jest	 zwalczanie	 niekorzystnych	 następstw	 kryzysu	
gospodarczego.	Zgodnie	z  intencjami	jego	twórców,	przed-
stawione	rozwiązania	mają	wspierać	inteligentny	i zrówno-
ważony	wzrost	sprzyjający	włączeniu	społecznemu,	w szcze-
gólności	przyczyniając	się	do	zwiększenia	liczby	miejsc	pracy	
i  dynamiki	 rynków	pracy,	 a  także	poprawy	 zarządzania	na	
poziomie	unijnym,	m.in.	poprzez	włączanie	partnerów	spo-
łecznych	w proces	semestru	europejskiego.	

„Gwarancje	dla	młodzieży”	 zostały	wprowadzone	zale-
ceniem	 Rady37	 (dalej	 Zalecenie).	 Jego	 lektura	 pozwala	
stwierdzić,	 że	 instytucje	unijne	dostrzegły	 jak	ważną	kwe-
stią	jest	poprawa	obecnego	położenia	młodego	pokolenia,	
ale	także	jego	szans	na	pomyślną	przyszłość.	

Program	 ma	 dwa	 zadania.	 Pierwsze	 to	 zwiększenie	
poziomu	aktywności	ludzi	młodych	na	rynku	pracy.	Ma	być	
ono	 realizowane	 przez	 zapewnienie	 osobom	 do	 25	 roku	
życia	ofert	pracy	dobrej	jakości,	możliwości	dalszego	kształ-
cenia,	 przygotowania	 zawodowego	 lub	 stażu	 w  ciągu	 4	
miesięcy	 od	 dnia	 uzyskania	 przez	 takie	 osoby	 statusu	
osoby	bezrobotnej	 lub	zakończenia	kształcenia	 formalne-
go.	 Drugie	 zadanie	 dotyczy	 włączenia	 społecznego	 osób	
młodych.	Na	wsparcie	polityki	na	 rzecz	zatrudnienia	mło-
dych	(Gwarancje	nie	są	jedynym	narzędziem,	ale	stanowią	
główny	element	pakietu)	w latach	2014-2020	Rada	Europej-
ska	przeznaczyła	6	mld	euro.

Zgodnie	z Zaleceniem,	„Gwarancje	dla	Młodzieży”	powin-
ny	 być	 wdrażane	 z  wykorzystaniem	 systemu	 środków	
wsparcia	i dostosowane	do	uwarunkowań	krajowych,	regio-
nalnych	i lokalnych.	System	powinien	opierać	się	na	nastę-
pujących	 sześciu	 filarach:	 podejście	 partnerskie,	 wczesne	
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interwencje	i wczesna	aktywizacja,	wsparcie	umożliwiające	
integrację	 na	 rynku	 pracy,	 wykorzystanie	 funduszy	 unij-
nych,	ocena	i stałe	doskonalenie	systemu,	a także	szybkie	
jego	 wdrażanie.	 Stosowane	 narzędzia	 mają	 zapobiegać	
przedwczesnemu	kończeniu	nauki,	a także	sprzyjać	zatrud-
nieniu	oraz	eliminować	praktyczne	przeszkody	utrudniają-
ce	zatrudnienie.	

Zalecenie	pozostawia	swobodę	co	do	sposobu	wdraża-
nia	programu.	Istotne	jest	bowiem	uwzględnienie	różnorod-
ności	państw	członkowskich	oraz	różnic	w poziomie	bezro-
bocia	młodzieży	i strukturze	instytucjonalnej	oraz	potencjale	
poszczególnych	 podmiotów	 rynku	 pracy.	 Co	 ważne,	 pod	
uwagę	 powinna	 być	 wzięta	 również	 sytuacja	 budżetowa	
państw	i ograniczenia	finansowe	z tym	związane.	

Zalecenie	 kładzie	 istotny	 nacisk	 na	 to,	 by	 Gwarancje	
były	 nie	 tylko	 instrumentem	 wydatkowania	 środków,	 ale	
również	 budowania	 struktury	 współpracy	 wielu	 podmio-
tów.	 Dużo	 uwagi	 poświęca	 się	 w  nim	 funkcjonowaniu	
publicznych	 służb	 zatrudnienia	 oraz	 współpracy	 podmio-
tów	rynku	pracy.	Rada	w Zaleceniu	sugeruje	także	prowa-
dzenie	konsultacji	z młodzieżą	lub	organizacjami	młodzie-
żowymi,	 lub	 angażowanie	 ich	 w  proces	 opracowywania	
i  rozwijania	 systemu	 gwarancji	 dla	 młodzieży,	 tak	 aby	
dostosować	 świadczone	 usługi	 do	 potrzeb	 beneficjentów	
i wykorzystywać	ich	jako	promotorów	programu	w działa-
niach	informacyjno-promocyjnych.	Znajduje	to	odzwiercie-
dlenie	w powoływaniu	w wielu	państwach	specjalnych	ciał	
konsultacyjnych,	 w  które	 zaangażowane	 są	 organizacje	
zrzeszające	ludzi	młodych.

W  treści	 Zalecenia	 można	 znaleźć	 także	 konkretne	
wskazania	co	do	kierunku,	w jakim	powinny	zmierzać	dzia-
łania	 rządów.	 Rada	 zaleca	 zmniejszanie	 pozapłacowych	
kosztów	 pracy,	 stosowanie	 subsydiów	 do	 wynagrodzeń	
i subsydiów	rekrutacyjnych,	a także	zwiększanie	mobilności	
pracowników	 poprzez	 zapewnienie	 informacji	 o  ofertach	
pracy,	stażów	i przygotowania	zawodowego	oraz	o wspar-
ciu	dostępnym	w  innych	 regionach	 i państwach,	na	przy-
kład	poprzez	usługi	i programy	zachęcające	do	przemiesz-
czania	 się	 i  pracy	 w  Unii.	 Zalecenie	 odnosi	 się	 także	 do	
pobudzania	 przedsiębiorczości,	 czemu	ma	 służyć	 zapew-
nianie	usług	wsparcia	oraz	promowanie	samodzielnej	dzia-
łalności	gospodarczej.

Ocena procesu wdrażania „Gwarancji dla Młodzieży” 
przez młodych przedstawicieli europejskich związków 
zawodowych – wyniki badania ankietowego

Uwagi metodologiczne

Ankieta	przesłana	do	respondentów	składała	się	z sied-
miu	pytań	otwartych,	o następującej	treści:	

(1)	Jaką	rolę	odegrał	Twój	związek	zawodowy	we	wdrożeniu	
„Gwarancji	dla	Młodzieży”	w Twoim	kraju?

(2)	 Czy	 uwagi	 zgłoszone	 w  czasie	 konsultacji	 przez	 Twój	
związek	zostały	wzięte	pod	uwagę?	

(3)	Czy	rząd	utworzył	ciało,	którego	celem	byłby	monitoring	
funkcjonowania	„Gwarancji	dla	Młodzieży”?

(4)	Jak	oceniasz	środki,	które	zostały	zastosowane	w ramach	
„Gwarancji	dla	Młodzieży”?

(5)	Czy	uważasz,	że	Gwarancje	poprawiły	wskaźniki	zatrud-
nienia	i bezrobocia	młodych	w Twoim	kraju?

(6)	Jaka	jest	największa	zaleta	tego	programu?

(7)	Jaka	jest	największa	wada	tego	programu?

Wypełnione	ankiety	odesłało	16	osób	z różnych	krajów	
i organizacji	związkowych.	Były	to:	CPSU	(Związek	Zawodowy	
Pracowników	Służb	Publicznych,	Civil Public & Services Union,	
Irlandia),	CNV	(Narodowa	Federacja	Chrześcijańskich	Związ-
ków	 Zawodowych,	 Christelijk Nationaal Vakverbond,	 Holan-
dia),	UIL	(Włoska	Unia	Pracy,	UnioneItaliana del Lavoro,	Wło-
chy),	 CISL	 (Włoska	 Konfederacja	 Związków	 Zawodowych,	
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori,	 Włochy),	 CIGL	
(Włoska	 Powszechna	 Konfederacja	 Pracy,	 Confederazione 
GeneraleItaliana del Lavoro,	Włochy),	CMKOS	(Czesko-Moraw-
ska	 Konfederacja	 Związków	 Zawodowych,	 Českomoravská 
konfederace odborových svazů,	 Czechy),	 OGB	 (Austriacka	
Federacja	 Związków	Zawodowych,	Österreichischer Gewerk-
schaftsbund,	 Austria),	 LO	 (Duńska	 Konfederacja	 Związków	
Zawodowych,	Landsorganisationen i Danmark,	Dania),	CITUB	
(Konfederacja	Niezależnych	Związków	Zawodowych	w Buł-
garii,	Конфедерация на независимите синдикати в България,	
Bułgaria),	LO-S	(Szwedzka	Konfederacja	Związków	Zawodo-
wych,	 Landsorganisationen i  Sverige,	 Szwecja),	 Kommunal	
(Szwedzki	 Związek	 Zawodowy	Pracowników	Komunalnych,	
Svenska Kommunalarbetareförbundet,	Szwecja),	SZEF	(Forum	
Współpracy	Związków	Zawodowych,	Szakszervezetek Együtt-
möködési Fóruma,	Węgry),	 SSSH/UATUC	 (Unia	Autonomicz-
nych	 Związków	 Zawodowych	 Chorwacji,	 Savez samostalnih 
sindikata Hrvatske,	 Chorwacja),	 SAK	 (Centralna	Organizacja	
Fińskich	 Związków	 Zawodowych,	 Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö Finlands Fackförbunds Centralorganisation,	Fin-
landia),	ZSSS	(Związek	Wolnych	Związków	Zawodowych	Sło-
wenii,	 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,	 Słowenia)	 oraz	
CGTP-IN	 (Powszechna	Konfederacja	 Portugalskich	 Pracow-
ników,	 Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, 
Portugalia).

Zbiorcze wyniki badania ankietowego

Ogólna	 ocena	 programu	 nie	 wypadła	 korzystnie.	
W  zasadzie	 wszystkie	 odpowiedzi	 koncentrowały	 się	 na	
słabych	stronach	GdM,	co	nie	oznacza,	że	nie	pojawiły	się	
w odpowiedziach	akcenty	pozytywne.

W  pierwszym	 pytaniu	 poproszono	 respondentów	
o określenie	roli,	jaką	ich	organizacje	odegrały	we	wdraża-
niu	Gwarancji.	Odpowiedzi	były	bardzo	różne,	co	świadczy	
o  różnym	 zaangażowaniu	 rządów	 w  dialog	 z  partnerami	
społecznymi.	Odpowiedzi	można	pogrupować	w następu-
jący	 sposób:	 pełny	 dialog	 społeczny,	 lobbowanie,	 prowa-
dzenie	 kampanii	 promujących,	 ogólne	 konsultacje	 i  brak	
uczestnictwa.
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Rolę	skutecznego	dialogu	społecznego	opisali	przedsta-
wiciele	 CNV,	 CMKOS,	 OGB,	 LO,	 SZEF,	 SSSH/UATUC,	 SAK,	
CISLi	 CGIL.	 Interesujący	 jest	 przykład	 fiński,	 gdzie	 rząd	
zainicjował	 działalność	 specjalnej	 grupy	 roboczej,	 której	
celem	było	przygotowanie	propozycji	pełnego	planu	reali-
zacji	Gwarancji.	Grupa	rozpoczęła	swoją	działalność	1	wrze-
śnia	 2011	 roku.	 Propozycje	wdrożenia	miały	 uwzględniać	
wpływ	programu	na	budżet	państwa	i możliwe/konieczne	
zmiany	 ustawodawstwa.	 Dzięki	 temu	 program	 udało	 się	
wdrożyć	już	na	początku	2013	roku.	W skład	zespołu	wcho-
dziły	 następujące	 podmioty:	 odpowiedni	 ministrowie,	
Instytucja	 Ubezpieczenia	 Społecznego	 -	 KELA,	 Związek	
Władz	 Lokalnych	 i  Regionalnych,	 Fińska	Współpraca	Mło-
dych	 –	 Allianssi	 i  organizacje	 rynku	 pracy,	 w  tym	 związki	
zawodowe	i organizacje	pracodawców38.

O lobbowaniu	wspomina	jedna	organizacja,	LO-S.	Człon-
kowie	 tego	 związku	 zawodowego	 starali	 się	 wpłynąć	 na	
rządzącą	partię	socjaldemokratyczną,	tak	by	GdM	w Szwe-
cji	 zapewniał	osobom	młodym	pracę	 lub	dalszą	edukację	
w ciągu	90	dni	od	dnia	uzyskania	statusu	bezrobotnego	lub	
zakończenia	kształcenia	formalnego.

W kilku	krajach	związki	zawodowe	bardzo	mocno	pro-
mowały	Gwarancje,	co	wpłynęło	na	ostateczny	kształt	pro-
gramu.	 Wskazać	 tutaj	 można	 następujące	 związki:	 SZEF,	
ZSSS	i CGIL39.	Za	dobry	przykład	mogą	posłużyć	działania	
podjęte	przez	CGIL.	Związkowcy	z komitetu	młodych	tego	
związku	 w  styczniu	 2013	 roku	 rozpoczęli	 kampanię	 pod	
nazwą	„Gwarantujemy	 to!”,	 której	 celem	było	nakłonienie	
rządu	 do	wdrożenia	 programu.	 Byli	 pierwszą	 organizacją	
we	Włoszech,	która	rozpoczęła	debatę	na	temat	programu	
„Gwarancje	dla	Młodych”.	 Jeszcze	przed	 jego	wdrożeniem	
CGIL	 spotkał	 się	 dwa	 razy	 z  włoskim	 ministrem	 pracy	
w celu	omówienia	sposobu	 implementacji	GdM.	Mimo	że	
nowy	 włoski	 rząd,	 pod	 kierownictwem	 Matteo	 Renziego,	
przerwał	 dialog,	 związek	 starał	 się	 nadal	 oddziaływać	 na	
proces	 wdrażania	 programu,	 wykorzystując	 już	 jednak	
tylko	formalne	drogi	komunikacji.

Kolejna	 kategoria	 odpowiedzi	 obejmuje	 konsultacje	
i opiniowanie,	choć	jest	to	nazwa	umowna.	Włoski	związek	
UIL	brał	 udział	 jedynie	w definiowaniu	programu,	 ale	nie	
został	 włączony	w  jego	wdrażanie.	 Inny	włoski	 związek	 –	
USL,	 wspomina	 o  trzech	 spotkaniach	 z  ministrem	 pracy	
w listopadzie	2013	roku,	które	nie	były	jednak	kontynuowa-
ne.	Przedstawicielka	CGTP-IN	odpowiedziała,	że	jej	związek	
nie	miał	bezpośredniego	wpływu	na	kształt	Gwarancji,	choć	
wyrażał	swoje	opinie	na	temat	programu,	a także	doradzał	
w sprawie	niektórych	środków	realizacji	programu.	Przed-
stawiciel	 CPSU	 wskazał,	 że	 jego	 związek	 był	 przeciwny	
wdrożeniu	programu	w kształcie	jaki	został	zaproponowa-
ny.	

O  nieuczestniczeniu	 we	 wdrażaniu	 programu	 pisał	
przedstawiciel	 szwedzkiego	 związku	 Kommunal.	 Określił	
on	 Gwarancje	 jako	 inicjatywę	 polityczną	 rządzącej	 partii	
socjaldemokratycznej.	

Drugie	pytanie	dotyczyło	tego,	czy	rząd	uwzględnił	opi-
nie	związków	zawodowych	przekazane	w  fazie	wdrażania	
Gwarancji.	 Z  udzielonych	 odpowiedzi	 wynika,	 że	 rządy	

odrzuciły	znaczną	część	sugestii	związków	Irlandii	 i Portu-
galii.	 Częściowo	 zostały	 uwzględnione	 uwagi	 organizacji	
pracowniczych	 w  Holandii,	 Danii,	 Bułgarii,	 na	 Węgrzech,	
Chorwacji,	 Słowenii	 i  Włoszech	 (odpowiedź	 CGIL).	 Rządy	
korzystały	ze	wsparcia	związków	zawodowych	w Czechach	
(udzielonego	 w  ramach	 dialogu	 trójstronnego),	 Austrii,	
Szwecji	(odpowiedź	LO-S)	i Finlandii	(SAK).	W tym	ostatnim	
kraju	rząd	skorzystał	z uwag	przygotowanych	przez	grupę	
roboczą	i zwiększył	ilość	środków	na	edukację.	We	wstęp-
nych	założeniach	zaplanowano	ograniczoną	ilość	funduszy	
przeznaczonych	na	przygotowanie	zawodowe.	

Kolejne	pytanie	dotyczyło	 z  kolei	 tego,	 czy	w poszcze-
gólnych	 krajach	 powołano	 specjalne	 podmioty,	 których	
celem	byłby	monitoring	i bieżąca	ocena	programu.	W Zale-
ceniu	wiele	uwagi	poświęca	się	partnerstwom.	W rozdziale	
„Budowanie	podejścia	partnerskiego”	Rada	zaleca,	by	pań-
stwa	 członkowskie	 wyznaczyły	 organ	 odpowiadający	 za	
ustanowienie	 systemu	 gwarancji	 i  za	 zarządzanie	 nim,	
a  także	 za	 koordynację	 partnerstwa	 na	wszystkich	 szcze-
blach.	Ponadto,	Rada	sugeruje,	aby	partnerstwa	były	two-
rzone	między	wszystkimi	podmiotami	rynku	pracy,	a więc	
między	związkami	zawodowymi,	organizacjami	pracodaw-
ców,	służbami	zatrudnienia,	administracją	rządową	i samo-
rządową,	 instytucjami	 szkolenia	 i  innymi.	 Co	 ważne,	
w punkcie	7	Rada	zaleca,	by	państwa	członkowskie	zapew-
niły	konsultacje	z młodzieżą	lub	organizacjami	młodzieżo-
wymi	albo	ich	udział	w opracowywaniu	i rozwijaniu	syste-
mu	gwarancji	dla	młodzieży,	tak	aby	dostosować	świadczo-
ne	usługi	do	potrzeb	beneficjentów	i wykorzystać	ich	jako	
promotorów	w działaniach	informacyjno-promocyjnych40.	

Jak	wynika	z uzyskanych	odpowiedzi	rozwiązania	zasto-
sowane	w poszczególnych	krajach	różniły	się.	W niektórych	
z nich,	np.	w Irlandii,	Austrii	i Szwecji	za	wdrożenie	i moni-
toring	 programu	 odpowiadają	 właściwe	 komórki	 mini-
sterstw	pracy.	W Czechach	ocenę	funkcjonowania	Gwaran-
cji	 pozostawiono	 dialogowi	 trójstronnemu.	W  takich	 kra-
jach,	jak	Holandia,	Dania	i Portugalia	nie	wyznaczono	pod-
miotu	odpowiedzialnego	za	realizację	tych	zadań.	We	Wło-
szech,	na	Węgrzech,	w Chorwacji,	Finlandii	i Słowenii	powo-
łano	 odrębne	 podmioty	 do	 spraw	 monitoringu	 i  oceny	
GdM.	 Należy	 jednak	 zwrócić	 uwagę	 na	 fakt,	 że	 w  opinii	
młodych	członków	związków	podmioty	te	nie	zawsze	dzia-
łają	 zgodnie	 z  zamierzeniami.	 Za	przykład	może	posłużyć	
komitet	monitorujący	na	Węgrzech,	który	został	powołany,	
ale	nigdy	nie	został	zwołany.	

W następnym	pytaniu	poproszono	młodych	związkow-
ców	 o  subiektywną	 ocenę	 środków	 zastosowanych	
w ramach	Gwarancji	w ich	krajach.	Ogólnie	zwraca	uwagę	
przewaga	 komentarzy	 negatywnych,	 choć	 są	 również	
odpowiedzi	 pozytywne,	 jak	 np.	 przedstawicieli	 LO,	 LO-S,	
SSSH/UATUC,	SAK	i Kommunal.	W odpowiedziach	pozytyw-
nych	wskazuje	się	na	takie	zalety	programu,	jak:	możliwość	
wypróbowania	nowych	narzędzi	aktywizacji	osób	młodych	
i  poprawy	 jakości	 usług	 na	 rzecz	 młodych	 oraz	 lepszy	
dostęp	do	szeroko	rozumianej	edukacji.	

Program	ocenili	negatywnie	przedstawiciele	CPSU,	CNV,	
SZEF,	CISL,	UIL,	CMKOS,	CGTP-IN	i CGIL.	W wielu	wypowie-
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dziach	 pojawiła	 się	 kwestia	 zastępowania	 regularnego	
zatrudnienia	 praktykami	 i  stażami,	 co	 można	 uznać	 za	
formę	 dumpingu	 w  zatrudnieniu.	 Ponadto	 wiele	 osób	
wskazywało,	że	GdM	sprzyja	wzrostowi	niepewności	pracy	
(prekaryzacji),	do	czego	przyczynia	się	niestabilność	zatrud-
nienia	i niskie	płace	młodych	osób.	Inne	problemy,	na	które	
zwrócono	uwagę,	to:	słabość	publicznych	służb	zatrudnie-
nia	 (Węgry	 i Włochy),	 problem	 z  dotarciem	 do	 niezareje-
strowanych	bezrobotnych	(wymóg	rejestracji	wynika	z tre-
ści	Zalecenia),	niedostateczna	informacja	oraz	koordynacja	
między	poziomem	centralnym	i lokalnym	(Włochy),	uzależ-
nienie	wypłat	 subwencji	 od	 finansowania	 unijnego,	 które	
nie	jest	stabilne	i pewne	(Słowenia).	 Jako	problem	wymie-
nia	 się	 również	 nieefektywne	wydatkowanie	 środków,	 na	
co	wskazał	przedstawiciel	CGIL.

Następne	 zagadnienie	 poruszone	 w  formularzu	 doty-
czyło	 tego,	 czy	 zastosowane	 narzędzia	 przyczyniły	 się	 do	
poprawy	wskaźników	zatrudnienia	i zmniejszenia	bezrobo-
cia	 ludzi	 młodych.	 Z  większości	 odpowiedzi	 wynika,	 że	
wskaźniki	 te	 nie	 poprawiły	 się,	 a  w  jednym	 przypadku	
(Austria)	 nawet	 pogorszyły.	 W  zasadzie	 Gwarancje	 nie	
miały	 dotychczas	 wpływu	 na	 sytuację	 młodych	 na	 rynku	
pracy	w  następujących	 krajach:	Włoszech,	 Danii,	 Bułgarii,	
Finlandii,	 Słowenii	 i  Portugalii.	 Z  niektórych	 odpowiedzi	
wynika,	 że	 nie	 tylko	 wskaźniki	 pozostały	 bez	 zmian,	 ale	
również	 nie	 poprawiła	 się	 sytuacja	 materialna	 młodych.	
Mimo	 ogólnie	 negatywnej	 odpowiedzi	 przedstawiciel	 fiń-
skiego	związku	SAK	wskazał,	że	choć	wpływ	GdM	na	rynek	
pracy	nie	 jest	 istotny,	 to	 być	może	program	 ten	uchronił	
wiele	młodych	osób	przed	skutkami	przewlekłej	 stagnacji	
gospodarczej	w Europie.

W odpowiedziach	na	ankietę	pojawiły	się	również	uwagi	
stwierdzające	 pozytywne	 oddziaływanie	 programu	 na	
rynek	pracy.	Dotyczyło	to	Irlandii,	Szwecji,	Węgier	i Chorwa-
cji.	W krajach	tych	podkreśla	się	 jednak,	że	 jakość	zatrud-
nienia	pozostaje	niska.	

W  dalszej	 części	 formularza	 poproszono	 ankietowa-
nych	o wskazanie	największych	zalet	programu	„Gwarancje	
dla	Młodzieży”.	Co	do	zasady	w odpowiedziach	na	to	pyta-
nie	 przewijały	 się	 dwa	 wątki.	 Pierwszy	 to	 szeroko	 pojęta	
szansa	 dla	 młodych	 osób.	 Ankietowani	 podkreślali,	 że	
ludzie	młodzi	 zyskali	 podstawę	 do	 oczekiwania,	 że	 rządy	
będą	 ich	 wspierały.	 Drugi	 wątek	 odnosi	 się	 do	 szeroko	
rozumianej	 polityki.	 Zdaniem	 ankietowanych	 członków	
związków,	 sam	 fakt,	 że	 Komisja	 Europejska	 rozpoczęła	
debatę	na	temat	omawianego	programu,	zmusił	państwa	
członkowskie	 do	 podjęcia	 inicjatywy.	 Gwarancje	 sprawiły,	
że	 zagadnienia	 rynku	 pracy	 w  kontekście	 ludzi	 młodych	
stały	się	jednym	z priorytetów	politycznych.	Wśród	innych	
odpowiedzi	pojawiły	się	np.	takie	kwestie,	 jak:	utworzenie	
spójnej	i pełnej	bazy	danych	na	temat	ludzi	młodych	(Wło-
chy),	 motywowanie	 pracodawców	 do	 tworzenia	 miejsc	
pracy	 (Węgry),	 ujednolicenie	 różnych	 polityk	 aktywnego	
wsparcia	 oraz	 ocena	 ich	 jakości	 i  efektywności	 kosztowej	
(Włochy)	oraz	zwiększenie	zatrudnienia	w publicznych	służ-
bach	zatrudnienia	(również	Włochy).

Odpowiedzi	 na	 ostatnie	 z  pytań	 ankiety	 posłużyły	 do	
zdiagnozowania	 największych	 słabości	 programu.	 W  tym	
przypadku	odpowiedzi	były	tak	różne,	że	nie	było	możliwe	
ich	 zagregowanie.	 Kilkakrotnie	 pojawiła	 się	 wspominana	
już	kwestia	niskiej	 jakości	 zatrudnienia.	 Jest	 to	aspekt,	na	
który	 uwagę	 zwrócili	 przedstawiciele	 CPSU,	 OGB,	 LO-S	
i ZSSS.	Jako	problem	wymieniony	został	także	słaby	moni-
toring	 działania	 Gwarancji.	 Takiej	 odpowiedzi	 udzielili	
członkowie	UIL	oraz	CITUB.	Inni	wskazywali	na	następujące	
problemy:	(1)	przekonanie	osób	młodych,	że	lepiej	zrealizo-
wać	nawet	bardzo	słaby	staż	lub	praktykę	niż	kontynuować	
naukę	 (CNV);	 (2)	 brak	 środków	na	wdrożenie	GdM	 (OGB,	
CMKOS,	 SAK);	 (3)	 brak	 przełożenia	 wizji	 politycznych	 na	
realia	 rynku	 pracy	 (LO);	 (4)	 wspieranie	 pracodawców	
zamiast	pracowników	(CITUB);	(5)	brak	właściwej	informacji	
i  wspieranie	 tylko	 osób	 zarejestrowanych	 w  urzędach	
zatrudnienia	(SZEF,	CGIL);	(6)	brak	odpowiedniej	współpra-
cy	 między	 podmiotami	 odpowiedzialnymi	 za	 wdrażanie	
programu	 (SSSH/UATUC);	 (7)	 niepewność	 wypłacanych	
środków	 (ZSSS);	 (8)	 opóźnienia	 we	 wdrażaniu	 programu	
i wydatkowaniu	środków	 (CGIL);	 (9)	wykorzystywanie	pry-
watnych	służb	zatrudnienia	(CGIL);	(10)	dumping	związany	
z nadużywaniem	wykorzystywania	praktyk	(CGIL).

Podsumowanie

W artykule	przedstawiono	wyniki	badania	ankietowego	
przeprowadzonego	 w  styczniu	 2016	 roku.	 Z  udzielonych	
odpowiedzi	wynika,	że	związki	zawodowe	w różny	sposób	
angażowały	 się	 we	 wdrażanie	 programu	 „Gwarancje	 dla	
Młodzieży”.	 Próbowały	 wpływać	 na	 kształt	 GdM	 poprzez	
dialog	społeczny,	lobbing,	prowadzenie	kampanii	promują-
cych	 oraz	 poprzez	 ogólne	 konsultacje.	 Nie	 uczestniczyły	
jednak	 we	 wdrażaniu	 Gwarancji.	 Na	 podstawie	 otrzyma-
nych	odpowiedzi	trudno	znaleźć	powiązania	między	ogól-
ną	 oceną	 programu,	 a  przyjętą	 przez	 rząd	 metodą	 jego	
wdrażania,	 choć	 wydawać	 by	 się	 mogło,	 że	 im	 większe	
będzie	 zaangażowanie	 związków	zawodowych	w  ten	pro-
ces,	 tym	bardziej	 pozytywna	będzie	 ocena.	 Z  odpowiedzi	
wynika	 także,	 że	 rządy	 w  różny	 sposób	 odnosiły	 się	 do	
uwag	przekazywanych	przez	organizacje	związkowe	w trak-
cie	 konsultacji	 ostatecznych	 rozwiązań.	 Różne	 były	 także	
metody	 przyjęte	 do	 bieżącej	 oceny	 działania	 programu.	
W niektórych	państwach	odpowiedzialność	w tym	zakresie	
przekazano	 właściwym	 komórkom	 ministerstw	 pracy,	
w innych	–	specjalnie	powołanym	podmiotom,	a w niektó-
rych	w ogóle	nie	wyznaczono	podmiotu	odpowiedzialnego	
za	monitoring.	W jednym	przypadku	powierzono	tę	funkcję	
ciału	odpowiedzialnemu	za	dialog	trójstronny.

Wśród	negatywnych	skutków	programu	wymienia	 się:	
nadużywanie	 przez	 pracodawców	 praktyk	 i  staży	 w  celu	
unikania	 regularnego	 zatrudnienia,	 obniżanie	 jakości	
zatrudnienia	 (jego	 tymczasowość	 i  niskie	 płace),	 słabość	
publicznych	 służb	 zatrudnienia,	 niedostateczne	 informo-
wanie	 osób	 potencjalnie	 najbardziej	 zainteresowanych	
Gwarancjami,	 niewystarczającą	 koordynację	 działań,	 uza-
leżnienie	wsparcia	od	regularności	przekazywania	środków	
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unijnych,	brak	wystarczających	środków	albo	nieefektywne	
ich	wydatkowanie,	słaby	monitoring.

Ankietowani	wskazali	 także	na	pozytywne	skutki,	 takie	
jak:	możliwość	wypróbowania	nowych	narzędzi	aktywizacji	
osób	młodych	 na	 rynku	 pracy,	 poprawę	 jakości	 usług	 na	
rzecz	młodych	i lepszy	dostęp	do	szeroko	rozumianej	edu-
kacji.	 Ponadto	 podkreśla	 się,	 że	 program	 GdM	 zwrócił	
uwagę	osób	odpowiedzialnych	za	regulacje	rynku	pracy	na	
problemy	ludzi	młodych	na	rynku	pracy	i ich	możliwe	kon-
sekwencje.

Ze	względu	na	niewielką	liczbę	udzielonych	odpowiedzi	
nie	można	jednoznacznie	stwierdzić,	że	młodzi	przedstawi-
ciele	europejskich	związków	zawodowych	negatywnie	oce-
niają	 Gwarancje.	 Zdaniem	 badanych,	 idea	 programu	 jest	
słuszna,	 jednak	 pojawia	 się	 wiele	 zastrzeżeń	 związanych	
z konsekwencjami	zastosowanych	rozwiązań.	Obawy	budzi	
w szczególności	jakość	zatrudnienia	oferowanego	młodym	
osobom.	Stwierdza	się	także,	że	w programie	zbyt	mocno	
zaakcentowano	 kwestię	 zwiększenia	 zatrudnienia,	 nie	
zabezpieczając	przy	 tym	 innych	sfer	związanych	z zatrud-
nieniem.

W  przyszłości	 celowe	 wydaje	 się	 przeprowadzenie	
pogłębionych	badań	nad	rezultatami	wdrożenia	„Gwaran-
cji	dla	Młodzieży”,	nie	tylko	wśród	młodych	członków	związ-
ków	 zawodowych.	 Istotne	 jest,	 aby	 badania	 takie	 miały	
szerszy	 charakter	 i  obejmowały	 także	 sfery	 „okołozatrud-
nieniowe”	(np.	satysfakcję	z pracy,	zdrowie,	samodzielność	
finansową	i inne).	Obecnie	program	GdM	jest	w fazie	wdra-
żania,	co	ogranicza	możliwość	pełniejszego	wnioskowania	
na	temat	wszystkich	jego	skutków.	

                    
*	Mateusz	Szymański,	doktorant	na	Wydziale	Ekonomicznym	
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PRZESŁANKI UDZIELANIA 
PRZEDSIĘBIORCOM POMOCY  
DE MINIMIS W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH POBIERANYCH 
W OBROCIE TOWAROWYM 
Z ZAGRANICĄ

Adam Drozdek*

Obrót	towarowy	z krajami	spoza	Unii	Europejskiej	(UE)	
związany	 jest	 z  uiszczeniem	 nie	 tylko	 ceł,	 ale	 również	
podatków	od	towarów	i usług1	oraz	podatku	akcyzowego2.	
Zlikwidowanie	 na	 rynku	 wewnętrznym	 Unii	 ceł	 i  opłat	
o skutku	podobnym	do	ceł	spowodowało,	iż	znacznie	wzro-
sła	rola	podatków	pobieranych	w wymianie	międzynarodo-
wej	jako	instrumentu	finansowego.

Dochody	budżetowe	uzyskiwane	przez	państwa	człon-
kowskie	 z  podatków	 pobieranych	 w  międzynarodowej	
wymianie	 towarowej	znacznie	przewyższają	dochody	uzy-
skiwane	z ceł	 importowych3	 i opłat	celnych4.	Tym	samym	
podatki	wpływają	 zarówno	 na	 rodzaj,	 jak	 i  ilość	 towarów	
będących	przedmiotem	wymiany	handlowej	z zagranicą.

W Polsce	podatki,	 jako	podstawowa	danina	publiczna,	
są	jedną	z najważniejszych	kategorii	finansowych	i najważ-
niejszym	źródłem	dochodów	zasilających	budżet	państwa.	
Kwestie	 te	 reguluje	ustawa	 z 27	 sierpnia	2009  r.	 o  finan-
sach	publicznych5.	Przepisy	wyznaczające	zasady	rządzące	
finansami	 publicznymi	 traktują	 obowiązek	 wykonywania	

zobowiązań	 publicznoprawnych	 jako	 generalną	 powin-
ność6.

W warunkach	gospodarki	rynkowej	największe	korzyści	
z działalności	gospodarczej	osiągają	przedsiębiorstwa	naj-
efektywniejsze,	najlepiej	zarządzane,	których	oferta	jest	dla	
konsumenta	 najbardziej	 atrakcyjna.	 Pomoc	 publiczna	
udzielana	 ze	 źródeł	 publicznych	 zakłóca	 ten	mechanizm.	
Przedsiębiorca	 będący	 beneficjentem	 pomocy	 publicznej	
uzyskuje	korzyści	niezależnie	od	skuteczności	prowadzonej	
przez	siebie	działalności	gospodarczej.	W praktyce	zdarza	
się	bardzo	często,	że	wsparcie	ze	źródeł	publicznych	kiero-
wane	jest	do	przedsiębiorstw,	które	są	nieefektywne	i znaj-
dują	się	w trudnej	sytuacji	finansowej.

Celem	 rozważań	 podjętych	w  niniejszym	 artykule	 jest	
próba	wyjaśnienia	przesłanek	udzielania	polskim	przedsię-
biorcom	pomocy	de minimis	(mała	pomoc,	pomoc	bagatel-
na)	 w  spłacie	 zobowiązań	 podatkowych	 pobieranych	
w  obrocie	 towarowym	 z  zagranicą	 w  świetle	 przepisów	
unijnych	oraz	ustawy	Ordynacja	podatkowa	(o.p.)7.	Potrze-
ba	zajęcia	się	tym	zagadnieniem	wynika	także	z konieczno-
ści	podjęcia	szczegółowych	badań	nad	tą	instytucją	prawa	
podatkowego,	gdyż	zagadnienie	 to	nie	było	przedmiotem	
szerszej	analizy	w kraju.

Pomoc publiczna

Traktat	o funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej	(TFUE)8 nie 
definiuje	pojęcia	pomocy	publicznej,	wymienia	tylko	prze-
słanki,	kiedy	dana	pomoc	jest	niezgodna	z zasadami	rynku	
wewnętrznego9.	 W  literaturze	 pojęcie	 „pomocy	 publicz-
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