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Czy przedstawiciele grupy NEET posiadają  
zatrudnialność? Analizy z perspektywy  
mazowieckiego rynku pracy

Problematyka zatrudnialności wśród osób z grupy NEET (Not in Educa-
tion, Employment or Training) jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycz-
nego punktu widzenia. Perspektywa badawcza nakierowana jest na poznanie  
i zrozumienie czynników decydujących o braku lub/i nieskutecznych pró-
bach znalezienia zatrudnienia i utrzymania go przez osoby młode w wieku 
18–29 lat. Perspektywa praktyczna związana jest z działaniami aktywizujący-
mi i edukacyjnymi, które mogą okazać się skuteczne wobec tej grupy osób. 
W niniejszym artykule skoncentrowano się na naukowym punkcie widzenia 
tego zagadnienia. Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu 
pt. „Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy”, przygotowanych 
na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ukazano główne ele-
menty zatrudnialności osób z grupy NEET. Dokonane analizy wskazują, że 
brak zatrudnienia badanej populacji może być konsekwencją niskiego pozio-
mu ich zatrudnialności.  

Słowa kluczowe: zatrudnialność (employability), NEET (Not in Education, Employment or 
Training), mazowiecki rynek pracy (Mazovian Labour Market)  

Wstęp

Dyskusja nad zatrudnialnością wśród młodych osób, a więc kompetencyjnym 
i psychologicznym potencjałem jednostek do znalezienia pracy i skutecznego 
jej utrzymania, trwa już od kilkudziesięciu lat (Dacre Pool, Sewell, 2007). Pro-
wadzone analizy koncentrują się najczęściej wokół profilu kompetencyjnego 
absolwentów wkraczających na rynek pracy (Finch i wsp., 2013), umiejętno-
ści i postaw oczekiwanych od młodych osób przez pracodawców (Mishra, 
2014) bądź programów edukacyjnych, które mają ich prowadzić do sukcesu  
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zawodowego (Devanney, 2009). Mniej natomiast miejsca poświęca się młodzie-
ży defaworyzowanej, biernej zawodowo i edukacyjnie, lub grupom o specy-
ficznych trudnościach – w trudnej sytuacji rodzinnej z problemami zdrowot-
nymi itp. (Beck, Quinn, 2012; Seddon i wsp., 2013). Przykładem są tu osoby, 
które spełniają dwa kryteria, nie posiadają pracy oraz nie uczestniczą aktywnie  
w procesach szkolenia i kształcenia (tzw. NEET – Not in Education, Employment 
or Training) (Thompson, 2011). Według wyliczeń Eurostatu, osoby z grupy 
NEET stanowią kohortę ponad 16% wszystkich młodych osób (w wieku 15–
29 lat), nie mających zatrudnienia na terenie Polski. W skali europejskiej udział 
tej grupy szacowany jest od 7% dla Holandii, aż do 29% dla Grecji. Wydaje się 
zatem, że istnieje potrzeba przyjrzenia się bliżej tej populacji i oszacowanie, 
jaki jest ich potencjał zatrudnieniowy. Odpowiednie projektowanie polityki 
edukacyjnej i aktywizacyjnej wobec tych osób musi być bowiem związane nie 
tylko z doskonaleniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ale powinno 
obejmować szerszą perspektywę, której celem jest kształtowanie ich zatrud-
nialności. Dzięki odpowiedniemu połączeniu działań nakierowanych na roz-
wój kompetencji i budowanie konstruktywnych postaw wobec pracy i kariery 
możliwe będzie sprawniejsze włączanie osób z grupy NEET w rynek pracy. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska zatrudnialności wśród jed-
nostek z grupy NEET, a także ocena, na ile osoby z tej grupy, zamieszkujące 
województwo mazowieckie, posiadają niezbędne umiejętności, kompetencje 
czy postawy predysponujące je do znalezienia i utrzymania zatrudnienia. 

W opracowaniu wykorzystano niektóre wyniki badań przeprowadzonych 
w ramach Projektu systemowego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pra-
cy III Poddziałanie 6.1.1 POKL. (nr ZP.U.326-69/14/MC), przygotowanego 
na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, a zatytułowanego 
,,Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy”. 

Ramy koncepcyjne

Zatrudnialność – perspektywa behawioralna 

Problematyka zatrudnialności poruszana jest w literaturze przedmiotu od po-
nad 100 lat (Berntson, 2008, s. 5) zarówno przez ekonomistów i socjologów, 
jak też psychologów, którzy dążą do zrozumienia głównych determinant 
zapewniających jednostkom znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Pomimo 
iż zagadnienie to funkcjonuje w przestrzeni naukowej relatywnie długo, jak 
dotąd nie wypracowano ani spójnej definicji, ani założeń koncepcyjnych tego 
pojęcia. Jak wskazują Dacre Pool i wsp. (2014, s. 303), zatrudnialność stanowi 
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„śliską koncepcję”, co obrazuje trudności badaczy w precyzyjnym identyfiko-
waniu tego zjawiska. Jest to – jak wskazuje Berentson (2008, s. 13–14) – kon-
sekwencją odmiennego patrzenia na czynniki sukcesu zawodowego. Z jednej 
strony zatrudnialność można analizować z perspektywy popytowej, gdzie 
badaniom poddaje się oczekiwania pracodawców wobec przyszłych kandy-
datów do pracy (Vidya, Kartik, 2015). Z drugiej – od strony podażowej, gdzie 
brane są pod uwagę indywidulane dyspozycje, postawy czy umiejętności, któ-
re predysponują jednostki do znalezienia oczekiwanego przez siebie zawodu 
(Finch i wsp., 2013). Ponadto część autorów utożsamia omawiane zjawisko  
z rozwojem indywidualnej kariery (Fugate i wsp., 2004, s. 16). Zatrudnialność 
jest zatem terminem określającym nie tylko to, czy jednostka otrzyma pracę  
(i jak szybko) lub w jaki sposób procesy kształcenia i szkolenia pozwalają jej to 
zatrudnienie zdobyć, ale obejmuje także subiektywne oczekiwania tej osoby 
wobec przyszłego zawodu, jak również przekonanie o własnych kompeten-
cjach i możliwości swobodnego poruszania się po rynku pracy (de Cuyper  
i wsp., 2014). 

Wobec wielości perspektyw, z których można patrzeć na zjawisko zatrud-
nialności Hillage i Pollard (1998, s. 2) sugerują, że: „w prostych słowach, zatrud-
nialność polega na byciu zdolnym do zdobycia i utrzymania pracy. W bardziej 
złożonej formie zatrudnialność to zdolność do sprawnego poruszania się po ryn-
ku pracy i realizacji własnego potencjału w satysfakcjonującym zatrudnieniu”. 

Proponują oni pięć głównych wymiarów zatrudnialności. Pierwszym  
z nich jest osobisty wkład, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy jed-
nostki. Do drugiego należą umiejętności zarządzania własną karierą i umiejęt-
ności szukania pracy. Trzeci obszar to umiejętności prezentacji siebie, a więc  
np. pisanie CV czy doświadczenie rekrutacyjne. Do czwartego obszaru zali-
cza się wszelkie uwarunkowania osobiste, które mogą ograniczać możliwości 
podejmowania zatrudnienia (np. opieka nad rodziną), a do piątego – czynniki 
zewnętrzne, istotne z punktu widzenia otrzymania zatrudnienia, np. bezro-
bocie w regionie. 

De Cuyper wraz z zespołem (2014, s. 595–596) wskazują, że pomimo iż dla 
znalezienia zatrudnienia, utrzymania i/lub sprawnego poruszania się na rynku 
pracy niezbędne są kompetencje (przede wszystkim profesjonalne i społeczne), 
to równie ważnym czynnikiem jest tu subiektywna ewaluacja możliwości jed-
nostki otrzymania oczekiwanej pracy lub gdy taką pracę posiada – zmienienia 
jej. Punkt ciężkości położony jest zatem na przekonania podmiotu o możli-
wościach zatrudnieniowych oraz postrzeganiu swoich dyspozycji i kompeten-
cji jako predysponujących do odnajdywania się na rynku pracy. Przekonania 
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te oczywiście bazują zarówno na kompetencjach jednostki (competence based 
approch), jej cechach i predyspozycjach (dispositional approach), jak też czyn-
nikach sytuacyjnych. Jednak warunkiem działań proaktywnych i gotowości 
do eksploracji rynku pracy jest postrzeganie możliwości, jakie stoją przed jed-
nostką, i motywacja do podejmowania wyzwań zatrudnieniowych. Wynika  
z tego, że pomimo iż istotny jest popyt na kompetencje i kwalifikacje ze stro-
ny pracodawców, czy wyniesiona z procesów edukacji wiedza i umiejętności, 
to kluczowym elementem jest subiektywna ewaluacja (optymizm, poczucie 
samoskuteczności, odporność, elastyczność), że potencjał, którym dysponuje 
jednostka, da jej możliwość skutecznego ubiegania się o pracę i utrzymania jej. 
Podejście to można określić behawioralnym, gdyż wskazuje, że podejmowane 
przez jednostki działania na rynku pracy bazują na czynnikach psychologicz-
nych i kompetencyjnych.

Dacre Pool i Sewell (2007), bazując na perspektywie behawioralnej, opra-
cowali model czynnikowy zatrudnialności (tzw. CareerEDGE model) (rys. 1), 
który następnie poddali estymacji empirycznej (Dacre Pool i wsp., 2014). 

Rysunek 1. CareerEDGE model  

 Zatrudnialność 

Samoocena 

Samoskuteczność Samoświadomość 

Refleksja i ocena 

Zarządzanie 
karierą 

Doświadczenie 
zawodowe  
i życiowe 

Wiedza, 
umiejętności  
i zrozumienie 

Kompetencje 
transferowalne 

Inteligencja 
emocjonalna 

Źródło: Dacre Pool, Sewell, 2007, s. 280

W tym modelu elementami konstytuującymi potencjał jednostki do znale-
zienia pracy jest zarówno doświadczenie (zawodowe i osobiste), wiedza i umie-
jętności, kompetencje transferowalne (np. komunikacyjne, społeczne, poznaw-
cze), inteligencja emocjonalna, jak i wyuczone umiejętności zarządzania swoją 
karierą (np. pisanie CV, autoprezentacja, czy poszukiwanie możliwości zatrud-
nieniowych). Elementy te są jednak niewystarczające, aby być konkurencyjnym 
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na rynku pracy. Bez subiektywnej ewaluacji potencjału, jakim się dysponuje,  
i planowania swojego postępowania w przyszłości w oparciu o talenty zna-
lezienie pracy może być trudne. Refleksja i ewaluacja muszą być jednak po-
parte konstruktywnymi schematami mentalnymi i przekonaniami, a więc 
poczuciem samoskuteczności, samoświadomością, samooceną. Pozytywne  
i realistyczne przekonania na swój temat, poparte poczuciem samoskuteczno-
ści, prowadzi jednostki do sukcesów zatrudnieniowych (Dacre Pool, Sewell, 
2007, s. 287).

Perspektywa behawioralna zatrudnialności wskazuje zatem, że znalezienie 
satysfakcjonującego zatrudnienia czy poruszanie się po rynku pracy, choć za-
leży od czynników popytowych czy uwarunkowań osobistych (np. trudna 
sytuacja osobista), to jego główną determinantą jest ewaluacja swojego poten-
cjału kompetencyjnego i konstruktywne przekonania. Jak wskazują bowiem 
badania – postawy (których głównym składnikiem są przekonania) determinu-
ją podejmowane przez jednostki działania na rynku pracy (Berntson, 2008). 

NEETs i zatrudnialność

W ostatnich latach zaczęto zajmować się w sposób szczególny problematyką 
zatrudnialności młodych osób, które nie posiadają przez dłuższy czas zatrud-
nienia ani nie uczestniczą w formalnych i pozaformalnych formach kształce-
nia i szkolenia – a więc osób z grupy NEET (Beck, Quinn, 2012; Hazenberg  
i wsp., 2012; Seddon i wsp., 2013). Było to spowodowane z jednej strony trud-
nościami z „tradycyjną” aktywizacją zawodową tych osób i potrzebą poszu-
kiwania nowych sposobów oddziaływania, z drugiej – koniecznością przeciw-
działania „wchodzeniu” osób młodych do grupy NEET (Devanney, 2009). 
Wskazuje się bowiem, że wśród różnych determinant bierności zawodowej  
i edukacyjnej tych osób ważną grupę stanowią czynniki osobiste – a więc kom-
petencje indywidualne, motywacja, czy postawy (Meyers, Houssemand, 2010; 
Szcześniak, Rondón, 2011).  

Analizę poziomu zatrudnialności osób z grupy NEET warto rozpocząć 
od precyzyjnej charakterystyki i definicji samego zjawiska bezrobocia wśród 
młodych osób.  

Zgodnie z definicją zawartą w polskiej wersji rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006, a także w nawiązaniu do interpretacji Komisji Europejskiej  
z 9 grudnia 2013 r., osoby z kategorii NEET to osoby młode, które spełniają 
łącznie trzy warunki: nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie 
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kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym) ani nie szkolą. Część 
autorów przyjmuje, że włączanie osób do grupy NEET następuje, gdy poza 
kryterium wiekowym (tj. 18–29 lat) spełniają również warunek przebywania 
poza rynkiem pracy oraz systemami edukacji i szkolenia przynajmniej przez  
6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 lub 24 miesięcy (Bynner, Parsons, 2002). 

Jak stwierdzają niektórzy autorzy, termin NEET po raz pierwszy został 
użyty w 1999 r. w brytyjskim raporcie rządowym, zatytułowanym „Bridging 
the Gap”, w kontekście sytuacji młodzieży między 16. a 18. rokiem życia, 
która przynajmniej przez 6 miesięcy ani nie uczyła się, ani nie pracowała, 
ani nie uczestniczyła w jakimkolwiek kursie dokształcającym (Arnold, Baker, 
2012). Wkrótce skrót zaczął być rozpowszechniany także w innych państwach 
(Yates, Payne, 2006) i obecnie jest ogólnie używany zarówno w literaturze 
naukowej, jak i dokumentach unijnych (NEETs Young people not in…, 2012). 
Warto wspomnieć, że w literaturze socjologicznej funkcjonują również inne 
pojęcia określające tę grupę młodzieży. Przykładowo w krajach hiszpańskoję-
zycznych używa się pojęcia generación ‘ni-ni’: ni estudia, ni trabaja, ni proyecta; 
we Włoszech pojęcie NEET funkcjonuje jako generazione né-né: né studio, né 
lavoro, a w Argentynie zwykle używa się terminu los excluidos. W języku pol-
skim także funkcjonuje określenie NEET, przy czym w przekazie potocznym 
często stosuje się spolszczoną wersję „generacja NIC” lub „pokolenie ani-ani” 
(Szcześniak, Rondón, 2011).

Pomimo że kryteria definicyjne grupy NEET dość precyzyjnie określają, 
jakie jednostki wchodzą w jej skład, to jednak grupa ta jest bardzo heteroge-
niczna. Jak podają autorzy raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej 
(NEETs Young people not in…, 2012, s. 24), w ramach NEET można wyróżnić 
co najmniej kilka subgrup, np.: 

■ osoby stale lub czasowo bezrobotne; 
■ osoby opiekujące się swoją rodziną; 
■ osoby niepełnosprawne; 
■ emigranci; 
■ osoby, które w ogóle nie szukają pracy i nie szkolą się, a także te, które 

przejawiają zachowania ryzykowne (np. agresja, uzależnienia);
■ osoby, które szukają pracy i chcą się szkolić, ale nie mogą znaleźć dla 

siebie odpowiedniej oferty; 
■ osoby, które podróżują lub przejawiają inne formy aktywności, polegają-

ce na ekspresji swoich zainteresowań, np. sztuką, muzyką, religią itp.
Heterogeniczność grupy NEET wiąże się również z różnymi motywami, 

które sprawiają, iż jednostki pozostają poza rynkiem pracy, oraz systemami 
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kształcenia i szkolenia. Przykładowo, jak wskazują autorzy cytowanego rapor-
tu, zwiększone prawdopodobieństwo włączenia do grupy NEET występuje  
u osób: z problemami zdrowotnymi lub różnego rodzaju niepełnosprawno-
ściami; statusem imigranta; problemami z uzależnieniem; zamieszkiwaniem 
na terenach dotkniętych bezrobociem, w szczególności we wsiach i małych 
miasteczkach; złą sytuacją rodzinną (np. rodzic samotnie wychowujący dziec-
ko, bezrobotni rodzice, rodzina z problemami alkoholowymi, niskie zarobki 
w rodzinie, bezdomność, niski poziom wykształcenia i kwalifikacji rodziców), 
czy posiadanie dziecka lub dzieci przez osoby w młodym wieku (15–24 lat).

Jak wynika z raportów OECD (Scarpetta, 2010), grupę NEET można po-
dzielić na dwie subgrupy: youth left behind i poorly integrated new entrants. 
Pierwsza z nich charakteryzuje się kumulacją czynników ryzyka wykluczenia 
(brak kwalifikacji; bycie emigrantem; zamieszkiwanie w rejonach z niskim 
rozwojem gospodarczym itp.), a także wypadnięcia z rynku pracy. Stanowią 
oni stosunkowo nieliczną w Polsce populację młodych osób bez pracy (ok. 7%). 
Znacznie liczniejszą grupą są osoby młode, które często mają wystarczające 
kwalifikacje, ale posiadają prace jedynie okresowo (ok. 15% wszystkich mło-
dych osób bez zatrudnienia). Często także pozostają bez zatrudnienia nawet 
w okresach wzrostu gospodarczego. 

Koncentrując swoją dalszą uwagę na grupie poorly integrated new entrants, 
można wskazać, że podstawowym problemem nie jest trudna sytuacja społecz-
no-rodzinna czy dysfunkcje osobiste tych osób (niepełnosprawność psychicz-
na lub fizyczna), lecz niedopasowanie kompetencyjne do potrzeb pracodaw-
ców, brak kompetencji transferowalnych (społecznych, komunikacyjnych 
itp.), a także niska motywacja do poszukiwania pracy i brak elastyczności 
(np. gotowość do podjęcia zatrudnienia w innym mieście czy wykonywanie 
zawodu innego niż wyuczony) (Seddon, 2013). Osoby z tej grupy z jednej 
strony nie odczuwają potrzeby włączenia się w rynek pracy, z drugiej – nie 
posiadają odpowiednich kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, co 
finalnie skutkuje pozostawaniem tych jednostek w stanie przedłużającego się 
bezrobocia. 

Rozmiar trudności społecznych (np. trudna sytuacja rodzinna, zamieszki-
wanie rejonów o wysokim bezrobociu itp.) i osobistych, jakie dotykają młode 
osoby z grupy NEET, sprawia, że badacze wskazują, iż jednostki te posiadają 
relatywnie niższy poziom zatrudnialności (Seddon, 2013). Brak im bowiem 
zarówno doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności zawodowych, 
kompetencji transferowalnych, myślenia perspektywicznego o swojej karierze, 
elastyczności w działaniach, jak też motywacji (Arnold, Baker, 2012, s. 72). 
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Aby dokonać weryfikacji tej tezy i przyjrzeć się zatrudnialności młodych 
osób zamieszkujących województwo mazowieckie, na zlecenie Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Warszawie, zaprojektowano oraz przeprowadzono ilo-
ściowe i jakościowe badania empiryczne. 

Metodologia

Metodologia badawcza, jak i badania właściwe zostały zaprojektowane i prze-
prowadzone w ramach projektu, pt. „Wsparcie młodych osób na mazowiec-
kim rynku pracy – projekt systemowy Mazowieckie Obserwatorium Rynku 
Pracy III Poddziałanie 6.1.1 POKL (nr ZP.U.326-69/14/MC). Projekt ten 
trwał od września do grudnia 2014 roku i jego głównym celem była diagnoza 
sytuacji osób z grupy NEET na mazowieckim rynku pracy (Turek i wsp., 
2014). 

W toku postępowania badawczego analizom poddano jednak nie tylko 
charakterystykę społeczno-ekonomiczną grupy, ale również kompetencje, po-
stawy wobec pracy i kariery zawodowej, potrzeby, a także styl życia. Dzięki 
dość szerokiemu podejściu do problematyki funkcjonowania osób z grupy 
NEET możliwe jest również wnioskowanie o potencjale zatrudnialności. 

Badania prowadzono dwoma odrębnymi metodami, tj. 1) wywiady kwe-
stionariuszowe wspomagane komputerowo – CAPI (Computer Assisted Perso-
nal Interviewing); 2) zindywidualizowane wywiady pogłębione – IDI (In-Dept- 
-Interview). 

Badaniem CAPI objęto grupę 700 osób zamieszkałych na obszarze ad-
ministracyjnym województwa mazowieckiego w wieku od 18 do 29 lat, po-
zostających bez pracy oraz nie podejmujących kształcenia i szkolenia przez 
przynajmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie CAPI prze-
prowadzono zgodnie z metodą doboru uczestników w miejscach ich groma-
dzenia się. Ze względu na specyfikę badanej grupy optymalnym miejscem 
były siedziby powiatowych urzędów pracy w godzinach otwarcia urzędów. 
Ankieterzy przed siedzibami urzędów (za zgodą dyrektorów poszczególnych 
placówek) prowadzili wywiady CAPI, z wykorzystaniem tabletów/laptopów, 
z młodymi osobami spełniającymi zadane kryteria, tj. w wieku od 18 do 29 lat, 
należącymi do grupy NEET. 

Do osób reprezentujących grupę NEET, lecz nie korzystających z usług 
PUP, docierano metodą doboru próby, sterowaną przez respondentów me-
todą tzw. kuli śnieżnej. Metodę taką stosuje się w sytuacjach, gdy prawdziwe 
jest założenie, że członek badanej populacji należy do tzw. populacji ukrytej 
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(hidden populations). Populacje takie charakteryzują się bowiem brakiem ope-
ratu losowania (nieznana jest liczebność ani lokalizacja członków tej popula-
cji), a także obawą dotyczącą anonimowości i poufności zbieranych danych  
(np. poczucie stygmatyzacji społecznej czy przynależności do grup przejawia-
jących zachowania nielegalne) (Heckathorn, 1997). W doborze osób z popula-
cji ukrytych przyjmuje się, że członkowie badanej grupy lub jednostki uczęsz-
czające do tych samych miejsc, gdzie prowadzone są badania, mają większe 
możliwości wskazania i dotarcia do założonej liczby osób należących do danej 
populacji niż sami badacze.

W założeniach doboru próby przyjęto zatem, że każdy z uczestników 
wywiadu CAPI otrzyma możliwość wskazania dodatkowej osoby do badań, 
która spełnia kryteria NEET, a jednocześnie nie jest zainteresowana korzysta-
niem z usług PUP (czyli szanse spotkania tej osoby w miejscu gromadzenia są 
znikome). Takie podejście pozwoliło na pozyskanie wartościowych danych 
od osób, które należą do grupy NEET, a jednocześnie nie są zainteresowane 
wsparciem oferowanym przez PUP. 

Z tych też powodów, za sugestiami osób badanych w pilotażu, dodatkowo 
rekrutację prowadzono w miejscach, co do których istniało przypuszczenie, 
że gromadzą się w nich przedstawiciele grupy NEET, a więc w ogólnodostęp-
nej przestrzeni miejskiej, obejmującej: parki/skwery, place miejskie, targi, bo-
iska szkolne, dworce autobusowe, ośrodki kultury, centra handlowe, punkty 
gastronomiczne.

Oprócz badań ilościowych przeprowadzono także 132 wywiady IDI z oso-
bami z grupy NEET i przedstawicielami instytucji rynku pracy.

Wyniki

Z punktu widzenia celów niniejszego artykułu najistotniejszymi danymi, 
jakie uzyskano w trakcie badania, są wyniki odnoszące się do kwalifikacji  
i kompetencji osób z grupy NEET, postaw wobec pracy i kariery zawodowej, 
przekonania na swój temat, a także wskazywane choćby przez Hillage’a i Pol-
larda (1998) elementy konstytuujące zatrudnialność – w postaci uwarunkowań 
(barier) osobistych i społecznych. 

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się kwalifikacjom badanych osób, 
aby ocenić ich potencjał zatrudnieniowy (tab. 1). 

Prezentowane wyniki wskazują, że badane osoby z grupy NEET nie są po-
zbawione kwalifikacji, 65% z nich charakteryzuje się co najmniej średnim wy-

ZZL_6-2015_Turek_D_69-89



78 Dariusz Turek

kształceniem, a w tej grupie 26% to osoby posiadające wykształcenie wyższe 
licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Pozostawanie ich w grupie NEET nie 
jest jednak dużym zaskoczeniem, gdyż – jako podają statystyki europejskie – 
nawet osoby o wysokich kwalifikacjach często pozostają poza rynkiem pracy 
(Drozdowicz-Bieć, 2014). 

Tabela 1. Kwalifikacje osób z grupy NEET 

Wykształcenie Zawodowe – 18%
Niepełne średnie – 8%
Średnie – 39%
Wyższe licencjackie/inżynierskie – 17%
Wyższe magisterskie – 9%

Doświadczenie zawodowe Brak doświadczenia zawodowego – 17%
Poniżej 6 miesięcy – 16%
Od 6–12% miesięcy – 18%
Od roku do 3 lat – 25%
Powyżej 3 lat – 24%

Wykonywane czynności zawodowe Proste prace usługowe – 45%
Proste prace fizyczne – 29%
Praca biurowa – 22%
Ciężkie prace fizyczne – 21%
Inne – 30% 

N=700

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turek i wsp., 2014

Prezentowane wyniki wskazują, że badane osoby z grupy NEET nie są po-
zbawione kwalifikacji, 65% z nich charakteryzuje się co najmniej średnim wy-
kształceniem, a w tej grupie 26% to osoby posiadające wykształcenie wyższe 
licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Pozostawanie ich w grupie NEET nie 
jest jednak dużym zaskoczeniem, gdyż – jako podają statystyki europejskie – 
nawet osoby o wysokich kwalifikacjach często pozostają poza rynkiem pracy 
(Drozdowicz-Bieć, 2014). 

Osoby te posiadają również doświadczenie zawodowe (83%), a więc funk-
cjonowały już na rynku pracy. Brak doświadczenia – co zrozumiałe – wskazy-
wały częściej osoby młodsze w wieku 18–24 lata niż osoby w wieku 25–29 lat. 

Badani, którzy dotychczas pracowali, w większości wykonywali proste 
prace usługowe (45%), proste prace fizyczne (29%), pracę biurową (22%) lub 
ciężką pracę fizyczną (21%). Wykazano również zależność między wykształce-
niem a dotychczasową pracą. Osoby z wykształceniem niepełnym gimnazjal-
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nym wykonywały najczęściej proste prace fizyczne (62%), podczas gdy osoby 
z wykształceniem wyższym wykonywały prace w usługach (27%), nauczanie 
innych (12%), zarządzanie ludźmi (15%) lub prace biurowe (54%). Jest to od-
zwierciedleniem przygotowania kompetencyjnego do wypełniania większej 
gamy różnych czynności zawodowych. 

Osoby posiadające doświadczenie zawodowe w większości były zatrud-
nione na podstawie umowy-zlecenia/o dzieło (56%), a także umowy o pracę 
(45%). Dużo respondentów – aż 34% – pracowało bez jakiejkolwiek umowy, 
a 2% pracowało na zasadzie samozatrudnienia. 

Przeprowadzone na potrzeby projektu analizy wykazały, że zarówno for-
ma umowy, jaką posiadały osoby młode, jak i wykonywane czynności są istot-
ne dla przewidywania długości pozostawania poza rynkiem pracy. Okazało się, 
że jeżeli osoby wykonywały proste prace fizyczne i proste prace usługowe bez 
żadnej umowy lub na umowę o dzieło, to istotnie rosło prawdopodobieństwo 
dłuższego przebywania tych osób bez pracy (Turek i wsp., 2014, s. 152).

Zgodnie z behawioralnym podejściem do zatrudnialności, istotne są nie 
tyle kwalifikacje czy kompetencje, ile ich subiektywna percepcja i gotowość 
do podejmowania starań o zatrudnieniu. Zadano zatem pytania respondentom  
o kompetencyjne i motywacyjne przyczyny pozostawania poza rynkiem pracy. 

Do przyczyn kompetencyjnych zaliczano brak wystarczającej wiedzy i umie-
jętności do podjęcia pracy, a do przyczyn motywacyjnych – m.in. oczekiwanie 
na wymarzoną pracę, oczekiwania finansowe, brak czasu na pracę związany  
z podróżami i aktywnością własną, wysoki status finansowy. Analizy fre-
kwencji odpowiedzi respondentów wskazują, że:

■ 31% badanych raportuje brak wystarczającego wykształcenia i kompe-
tencji do wykonywania pracy, którą są zainteresowani; 

■ 24% osób czeka na pracę swoich marzeń;
■ 45% badanych twierdzi, że oferowane na rynku zarobki ich nie satysfak-

cjonują.
Analiza jakościowa pozwoliła lepiej zrozumieć perspektywę badanych 

osób. Spośród osobistych przyczyn braku pracy respondenci NEET wskazy-
wali głównie na niedopasowanie doświadczenia, wykształcenia i kompetencji 
do rynku pracy. 

Jak wskazywał jeden z respondentów: 
„Wielu ludzi po prostu nie może znaleźć pracy, tak jak ja, bo jej nie ma, są 

zbyt mało opłacalne i trzeba mieć jakieś bardzo wyimaginowane wykształce-
nie albo, tak jak ludzie jeżeli nie mają doświadczenia, to najlepiej pracodawcy 
by chcieli, żeby człowiek od razu po szkole miał jakiekolwiek doświadczenie, 
a tak naprawdę go nie ma”.
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Pracownik instytucji rynku pracy zauważył natomiast, że: 
„(…) ofert pracy jest dużo, jeżeli chodzi o młodych, bo głównie oferty pra-

cy są skierowane do młodych osób. Pracodawcy widzą tu jakiś potencjał. Ale 
z drugiej strony wymagają też doświadczenia, tak? A teraz te młode osoby 
nie mają tak naprawdę gdzie zdobyć doświadczenia. I to jest takie zamknięte 
koło, tak naprawdę. Młoda osoba ma jakieś konkretne uprawnienia, to ciężko 
jest jej podjąć pracę ze względu na to, że nie ma doświadczenia. I pracodawca  
z kolei nie chce tracić czasu na to, żeby osoba się uczyła. Chciałby od razu pra-
cownika, którego posadzi i on będzie wydajnym pracownikiem, który będzie 
pracował”.

Osoby badane widzą potrzebę doskonalenia swojego potencjału kompeten-
cyjnego (37% badanych tak wskazało). Potrzebują praktyk zawodowych pro-
wadzonych przez pracodawców, umożliwiających zdobywanie potrzebnego 
doświadczenia (33%), a także potrzebę większej aktywności własnej, np. wysy-
łania CV (29%). Respondentom zadano również pytanie o przyszłe działania, 
jakie zamierzają podjąć w celu zmiany swojej sytuacji zawodowej. Z analizy 
frekwencji wypowiedzi wynika, że zamierzają oni przede wszystkim uzupeł-
nić wykształcenie poprzez szkolenia i kursy (64% odpowiedzi twierdzących), 
odbyć dodatkowe kursy językowe (49% odpowiedzi twierdzących) i przekwa-
lifikować się, aby uzyskać nowy zawód (45% odpowiedzi twierdzących). 

Jednak nawet te osoby, które deklarują aktywność rozwoju swoich kom-
petencji, nie są skłonne pracować za stawki na poziomie najniższej pensji kra-
jowej. Młodzi ludzie uważają, że nie opłaca się im podejmować pracy za niskie 
stawki, często na stanowiskach nie odpowiadających ich wyuczonemu zawo-
dowi lub kwalifikacjom, ponieważ pensja może nie pokrywać kosztów utrzy-
mania i dojazdu. Niewielka poprawa statusu materialnego nie motywuje ich 
do zmiany obecnego stanu. Według nich, praca powinna zapewnić możliwość 
realizacji podstawowych potrzeb, które określali jako np.: wynajem mieszka-
nia, posiadanie środków na pokrycie kosztów utrzymania. Interesujące jest to, 
że widoczna jest również niechęć NEET do pracy w korporacjach, wynikająca 
albo z osobistych, negatywnych doświadczeń, albo z przedkładania wartości 
rodzinnych ponad pracę. 

Jak zauważył jeden z respondentów: 
„(…) jak mam codziennie po 8 godzin pracować za 1400 zł i mam się za-

harować w tej pracy fizycznie, to wolę sobie zjeść obiad w domu i poczekać 
cierpliwie jeszcze chwilę na tę pracę. Iść na jakiś kurs, doszkolić się, albo edu-
kować się, aniżeli podejmować takiego rodzaju pracę”.

Osoby z grupy NEET optymistycznie patrzą w przyszłość. Spośród bada-
nych jednostek aż 65% osób wierzy, że znajdzie pracę po odbyciu dodatko-
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wych kursów i szkoleń, a jedynie 30% jest przekonane, że zdobędzie zatrud-
nienie bez dodatkowego dokształcania. Widać zatem pozytywne nastawienie 
młodych do poszukiwania pracy i jej znalezienia.

Potwierdzeniem pozytywnych przekonań na swój temat są wyniki od-
noszące się do optymizmu, odporności i poczucia samoskuteczności. Oka-
zało się, że respondenci deklarują zarówno wysoki optymizm (3,87 w skali 
5-punktowej), odporność (3,78), jak i poczucie samoskuteczności (3,77). Wy-
niki te stoją zatem w opozycji do dotychczasowych rozstrzygnięć (Meyers, 
Houssemand, 2010), gdzie podkreśla się, że osoby z grupy NEET charaktery-
zują się relatywnie niższym przekonaniem o własnej skuteczności i negatywną 
ewaluacją siebie. 

Większość badanych z grupy NEET uważa się także za szczęśliwych i za-
dowolonych z życia. W nielicznych tylko przypadkach można zauważyć za-
niżoną samoocenę (Turek i wsp., 2014, s. 102). Możliwe, że wynika to z faktu, 
iż osoby te lokują przyczyny bezrobocia w czynnikach sytuacyjnych (np. bez-
robocie w regionie, struktura gospodarki itp.), a nie kompetencyjnych. Zatem 
ich samoocena i poczucie samoskuteczności nie zostają „naruszone” brakiem 
zatrudnienia. 

To, czego brakuje jednak tym osobom, to umiejętność autoprezentacji, 
znajomości poprawnego przygotowania CV i listu motywacyjnego czy przy-
gotowania do rozmowy z potencjalnym pracodawcą, a więc to, co Dacre Pool 
i Sewell (2007) określają mianem – Career Development Learning. 

Jak zauważył jeden z respondentów z instytucji rynku pracy: 
„(…) większość młodzieży po prostu nie potrafi szukać pracy. Im się wydaje, 

że jeżeli będą np. szukać w internecie, to tę pracę znajdą. No, niestety, w tym 
momencie trzeba już po prostu wyjść do tego pracodawcy i z tym pracodaw-
cą rozmawiać, to kolejna sprawa. No i tu problem też z pisaniem dokumen-
tów aplikacyjnych. W ogóle jest bardzo duży problem, tak jak już wcześniej 
powiedziałam, z autoprezentacją, czyli młodzież nie potrafi mówić o swoich 
mocnych stronach, im się wydaje, niektórym się wydaje, bo nie wszystkim, 
niektórym się wydaje, że w ogóle nie posiadają takich mocnych stron”. 

Ponadto, zdaniem pracowników instytucji wspierających rynek pracy, 
osoby z grupy NEET oczekują gotowych rozwiązań, niechętnie podejmują 
aktywność w celu znalezienia pracy, z oporem wykonują niezbędne czynno-
ści formalne, konieczne do aplikowania o pracę w instytucjach rynku pracy. 
Często wyrażana jest opinia, że młodzi ludzie pozostający bez pracy oczekują 
środków finansowych bez jakiegokolwiek wysiłku.

Z badań ilościowych dotyczących sposobu szukania pracy wynika także, 
że 44% respondentów czeka na oferty przygotowane przez urzędy pracy, 58% 
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– wykorzystuje swoje kontakty rodzinne i towarzyskie, aby znaleźć nowe 
zatrudnienie, 64% – przegląda ogłoszenia prasowe i internetowe, a jedynie 1% 
badanych samodzielnie zamieszcza ogłoszenia o chęci podjęcia pracy. 

Zaskakujące jest to, że pomimo iż wielu badanych deklaruje korzysta-
nie z portali społecznościowych, to właściwie nikt nie korzysta z portali 
profilowanych, takich jak GoldenLine, LinkedIn czy Profeo, które pomagają  
w budowaniu i rozwoju kariery zawodowej poprzez łączenie profesjonalistów  
z potencjalnymi pracodawcami. Tego typu serwisy przegrywają z portalami „to-
warzyskimi” typu Facebook czy Nasza-Klasa. Pokazuje to brak umiejętności wy-
korzystywania narzędzia, jakim jest internet, do aktywnego poszukiwania pracy.

W raporcie „NEETs Young people not in employment, education or tra-
ining: Characteristics, costs and policy responses in Europe” (2012, s. 53–54) 
wskazano, obok uwarunkowań osobistych, również czynniki społeczne, ma-
jące wpływ na pozostawanie młodych osób poza rynkiem pracy oraz syste-
mami kształcenia i szkolenia. Wśród nich wymieniono m.in., takie jak: rodzi-
na, szkoła, poziom edukacji rodziców, zainteresowanie rodziców rozwojem 
edukacyjnym dziecka, wyniki w nauce czy otoczenie społeczne. Cztery ostat-
nie z wymienionych czynników są, według Arnolda i Bakera (2012), silnymi 
predyktorami przynależności do grupy NEET w przyszłości, a zarazem –  
jak w modelu Hillage i Pollard (1998) – elementami konstytuującymi zatrud-
nialność. 

W diagnozie „społecznych przyczyn pozostawania poza rynkiem pracy” 
zastosowano dwa stwierdzenia badające powody takiej sytuacji, tj. „koniecz-
ność opieki nad dzieckiem, osobą starszą lub chorą i pozostawanie na utrzy-
maniu rodziców”. 

Z analizy frekwencji wskazań pierwszego z tych stwierdzeń wynika, że 
opieka nad dzieckiem, osobą starszą lub chorą ogranicza efektywne włączenie 
się w rynek pracy około 16% wszystkich respondentów. W przypadku drugie-
go stwierdzenia, tj. przebywania na utrzymaniu rodziców, aż 61% responden-
tów wskazało, że „zdecydowanie tak” i „raczej tak” przebywa na utrzymaniu 
rodziców, a jedynie 28% temu zaprzeczyło. Można z tego wywnioskować, 
że motywacja do wejścia na rynek pracy osób młodych, gdy ich podstawo-
we potrzeby są zaspokojone, jest mniejsza. Wolą spędzać czas na zabawie  
i spotkaniach ze znajomymi. Wynika z tego, że do przedłużania życia w domu 
rodzinnym przyczyniają się pośrednio rodzice i opiekunowie. Zjawisko to jest 
znane m.in. pod pojęciem „stare dzieci”, „wieczne dzieci”, „kidults” lub „bam-
boccioni” (Szcześniak, Rondón, 2012, s. 242).
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Dyskusja wyników

Sytuacja młodych osób na europejskim, a szczególnie polskim rynku pracy 
jest obiektywnie trudna. Z raportów Eurostatu wynika, że w Unii Europej-
skiej w latach 2008–2013 stopa bezrobocia w grupie młodych osób w wieku 
poniżej 25. roku życia wzrosła z 15,8% aż do 23,4%. Polska w tym rankingu 
plasuje się nieznacznie poniżej średniej UE (27,3% bezrobotnych w tej gru-
pie wiekowej, z przewagą kobiet nad mężczyznami – odpowiednio 30,1%  
i 25,4%). Stopy bezrobocia osób młodych w większości krajów UE są także 
2–3 razy większe niż osób powyżej 30. roku życia. Oznacza to, że zwiększe-
niu bezrobocia osób w wieku 30 i więcej lat o 1 punkt procentowy towarzy-
szy wzrost stopy bezrobocia osób młodych o 2 do 3 (lub więcej) punktów 
procentowych (Chłoń-Domińczak, Stawiński, 2013). 

Przyczyn tego stanu rzecz jest oczywiście wiele. Z jednej strony jest to 
konsekwencja zmniejszonego popytu na pracę, wynikająca z kryzysu gospo-
darczego (Janankar, 2011), z drugiej – zmian społeczno-kulturowych, które 
sprawiają, iż młode osoby nie podejmują zbyt wcześnie pracy zawodowej 
(Szcześniak, Rondon, 2013), z trzeciej – procesów kształcenia i szkolenia, 
które często są niedostosowane do potrzeb polskiego rynku pracy (Sztandar-
-Sztanderska i wsp., 2010). Kolejną z przyczyn może być również brak odpo-
wiedniego potencjału zatrudnialności tych osób. Jak wykazano, osoby z grupy 
NEET posiadają nie tylko specyficzne trudności odnajdywania się na rynku 
pracy (np. niepełnosprawność, uzależnienia, trudna sytuacja rodzinna), ale 
także gorzej rozwinięte kompetencje transferowalne czy brak umiejętności 
zarządzania swoją karierą. Prawdopodobnie obie przyczyny są ze sobą powią-
zane, tzn. trudności osobiste i społeczne wpływają na kwalifikacje, kompeten-
cje i postawy młodych osób, warunkując finalnie ich gorszą sytuację na rynku 
pracy. Dokonując analizy i interpretacji danych uzyskanych w toku badania, 
warto skoncentrować się raczej na charakterystyce mocnych i słabych stron 
zatrudnialności grupy NEET niż na przyczynach tego stanu. Dotychczasowe 
raporty i opracowania dość dobrze opisują przyczyny wchodzenia młodych 
osób w grupę NEET (NEETs Young people not in…, 2012; Mascherini i wsp., 
2013; Arnold, Baker, 2012). 

Odnosząc się do zaproponowanego przez Dacre Pool i Sewell (2007) mo-
delu zatrudnialności, a także sugerowanych przez Hillage’a i Pollarda (1998) 
czynników osobistych i społecznych warto przedyskutować rezultaty uzyska-
ne w trakcie postępowania badawczego (tab. 2).
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Tabela 2. Czynniki zatrudnialności a grupa NEET 

Czynniki konstytuujące  
zatrudnialność

Charakterystyka grupy NEET 

Czynniki zewnętrzne Trudna sytuacja osób młodych na rynku pracy, która 
sprawia, że osoby z grupy NEET są w obiektywnie trud-
niejszej sytuacji i mają większe ograniczenia w znalezieniu 
zatrudnienia. Ponadto zmiany społeczno-kulturowe spra-
wiają, że osoby młode później wchodzą na rynek pracy, 
co ogranicza ich konkurencyjność zatrudnieniową. 

Uwarunkowania osobiste Osoby z grupy NEET posiadają relatywnie więcej ogra-
niczeń osobistych i społecznych (np. niepełnosprawność, 
status emigranta, wczesne macierzyństwo, konieczność 
opieki nad rodziną itp.), które sprawiają, iż osoby te są 
mniej konkurencyjne na rynku pracy. 

Poziom wiedzy, umiejętności 
i postaw 

Niewystarczające – osoby z grupy NEET częściej przery-
wają naukę i proces szkolenia, a także charakteryzują się 
– jak wskazują liczne badania – niskim poziomem wiedzy 
i umiejętności. Przedstawione w niniejszym opracowaniu 
badania sugerują jednak, że ok. 65% respondentów  
z grupy NEET posiada co najmniej wyksztalcenie średnie. 
Trudno jednak precyzyjnie wnioskować o poziomie ich 
wiedzy czy umiejętności. Można natomiast stwierdzić 
deficyt wiedzy i umiejętności w stosunku do oczekiwań 
pracodawców. 

Kompetencje transferowalne Niewystarczające – zarówno badani, jak i przedstawiciele 
rynku pracy mocno podkreślali niski poziom kompetencji 
transferowalnych. Dotychczasowe badania nad osobami  
z grupy NEET również sugerują niewystarczający poziom 
tych kompetencji. 

Inteligencja emocjonalna Trudno ocenić – wymaga to dalszych badań. 

Umiejętności kierowania 
swoja karierą 

Niewystarczające – przedstawiciele instytucji ryku pracy 
wskazują na bardzo małe umiejętności zarządzania swoją 
karierą i planowania rozwoju zawodowego, jak również 
elastycznego poruszania się po rynku pracy. 

Doświadczenie zawodowe  
i osobiste 

Niewystarczające – osoby z grupy NEET to jednostki 
relatywnie młode, a zatem ich doświadczenie osobiste, 
jak i zawodowe, jest stosunkowo małe. Jedynie ok. 24% 
badanych osób posiadało doświadczenie zawodowe więk-
sze niż 3 lata, a 17% nie posiadało żadnego doświadczenia 
zawodowego. 

Refleksja i ocena Osoby badane wskazują na lukę kompetencyjną po-
między ich wiedzą i umiejętnościami a oczekiwaniami 
pracodawców. Postrzegają jednak, że zdobyte w trakcie 
dalszego kształcenia wiedza lub doświadczenie zawodo-
we w ramach praktyk oferowanych przez pracodawców 
pozwoli im na znalezienie oczekiwanego zatrudnienia. 
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Czynniki konstytuujące  
zatrudnialność

Charakterystyka grupy NEET 

Samoskuteczność,  
samoocena, samoświadomość 

Choć dotychczasowe badania sugerowały niski poziom 
samoskuteczności, samooceny i samoświadomości osób  
z grupy NEET, przedstawione badania wskazują general-
nie na inne wnioski. Warto w tym kontekście przywołać 
badania Hazenberga, Seddona i Dennyego (2012), którzy 
prowadząc oddziaływania szkoleniowe i edukacyjne nakie-
rowane na rozwój samoskuteczności dla grupy NEET, ab-
solwentów szkół i osób czasowo bezrobotnych wykazali, 
że osoby NEET pozytywnie reagują na tego typu oddzia-
ływania i wykazują większe poczucie samoskuteczności.
Wydaje się zatem, że problematyka ta wymaga dalszych 
badań i analiz.  

Źródło: opracowanie własne

Ukazana w tabeli 2 analiza wskazuje, że dotychczasowe badania, podkre-
ślające niższy potencjał zatrudnialności osób z grupy NEET (Seddon i wsp., 
2013), znajdują odzwierciedlenie w zebranym materiale empirycznym. Osoby 
z tej grupy posiadają nie tylko specyficzne trudności (osobiste i społeczne), 
które zmniejszają ich konkurencyjność na rynku pracy. Dysponują także nie-
wystarczającą w stosunku do potrzeb pracodawców – wiedzą i umiejętnościa-
mi zawodowymi, jak również nie w pełni potrafią zarządzać swoją karierą. Po-
nadto charakteryzują się niższym poziomem kompetencji transferowalnych. 
Kompetencje te, do których wedle różnych typologii zalicza się np.: kom-
petencje komunikacyjne, poznawcze czy społeczne (Turek, Wojtczuk-Turek, 
2010), traktowane są czasami jako najważniejszy wskaźnik zatrudnialności 
(Finch i wsp., 2013, s. 684). Ich deficyt czy niższy poziom obniża zarówno 
możliwości znalezienia zatrudnienia, jak i odniesienie sukcesu zawodowego 
(Clarke, 2008). Potwierdzeniem tej tezy mogą być metaanalizy i wyniki badań 
empirycznych Greya i innych (2007), którzy po przeanalizowaniu 19 badań 
z całego świata, a także przeprowadzeniu własnych stwierdzili, że głównymi 
kompetencjami poszukiwanymi na runku pracy przez pracodawców są: my-
ślenie i planowanie strategiczne; przywódcze i menedżerskie; komunikacyjne; 
orientacji rynkowej, a także orientacji na klienta, a więc – kompetencje trans-
ferowalne. Osoby z grupy NEET nie zawsze takie kompetencje posiadają, co 
skutkuje ich problemami na rynku pracy.

Projektując oddziaływania aktywizacyjne i edukacyjne dla tej grupy osób, 
warto zatem nie tylko opierać się na zawartych choćby w dokumentach unij-
nych rozporządzeniach, np. „Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży” (Plan 
realizacji gwarancji dla młodzieży, 2014) czy „«Mobilna młodzież» – Inicjaty-
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wa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu 
i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii 
Europejskiej” (2010), ale także oddziaływać na sferę kompetencyjną i wymiar 
postaw wobec pracy. Pewną dobrą wskazówką są tu działania zaproponowane 
przez autorów raportu „NEETs Young people not in employment, education 
or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe” (2012), gdzie 
opracowano swoistą ścieżkę działań, która ma pomóc młodym osobom w wej-
ściu na rynek pracy. Zakłada ona, że instytucje rynku pracy poszczególnych 
krajów powinny reagować, zanim jednostki trafią na rynek pracy. Oznacza 
to, że powinny opracować zestaw wskaźników, które umożliwią stwierdze-
nie, czy dana osoba jest w grupie ryzyka NEET czy też nie (etap 1). Wobec 
osób znajdujących się w grupie ryzyka powinny być zastosowane wskaźniki 
oceniające szanse ich powrotu do dalszej edukacji, a także zachęty do tego 
rodzaju aktywności (etap 2). W trzecim etapie działań instytucje te powinny 
zwrócić uwagę na działania umożliwiające osobom młodym przejście z insty-
tucji edukacyjnych na rynek pracy (np. poprzez odpowiednie zestawy wska-
zówek i konsultacji czy rozwijanie przedsiębiorczości). Kolejny etap (etap 4) 
to zwiększanie „atrakcyjności zatrudnieniowej” dzięki szkoleniom zawodo-
wym, stażom, a także rozwijaniu kompetencji transferowalnych. W końcu, 
na 5. etapie, wskazuje się, że kluczowe dla grupy ryzyka NEET jest usuwanie 
barier zatrudnieniowych.

Podsumowanie 

Analiza potencjału zatrudnieniowego osób z grupy NEET jest zagadnieniem 
ważnym zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Warto 
bowiem dążyć do zrozumienia uwarunkowań, które sprawiają, iż młode oso-
by coraz częściej i na długi czas wypadają z rynku pracy, a także systemów 
edukacji i szkolenia. Behawioralna perspektywa zatrudnialności pokazuje, że 
dzieje się tak m.in. dlatego, gdyż osobom tym brakuje zarówno bazowych 
kompetencji zawodowych, kompetencji transferowanych, czy umiejętności 
zarządzania swoją karierą, jak i odpowiednio ukształtowanych postaw wobec 
pracy. 

Praktyczne wykorzystanie wiedzy o zatrudnialności osób z grupy NEET 
może dotyczyć np. dostosowania odziaływań aktywizacyjnych, zarówno na 
poziomie krajowym, jak i regionalnym, włączających te jednostki w rynek 
pracy. Nie chodzi o to, by usuwać jedynie bariery w dostępie do pracy czy 
tworzyć różnego rodzaju zachęty (np. bony edukacyjne), ale także projek-
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tować działania związane z budowaniem potencjału zatrudnieniowego osób 
młodych. 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy i badania, choć ukazują 
stosunkowo nową wiedzę dotyczącą osób z grupy NEET na mazowieckim 
rynku pracy, to nie są pozbawione ograniczeń. Problemem wszystkich ba-
dań populacji ukrytych (jaką jest też grupa NEET) jest zachowanie reprezen-
tatywności. W przypadku cytowanych badań również można wnioskować  
o zachwianiu tego założenia, relatywnie bowiem mała była kohorta respon-
dentów doświadczających specyficznych trudności (np. niepełnosprawność, 
historia kryminalna, problemy z uzależnieniem czy status emigranta), co 
utrudnia pełne wnioskowanie o zatrudnialności grupy NEET. Kolejnym 
ograniczeniem był brak możliwości porównania populacji NEET z osobami 
o podobnych charakterystykach społeczno-demograficznych, ale posiadają-
cych zatrudnienie. Zestawienie takie pozwoliłoby konkluzywnie odnieść się 
do zagadnienia „atrakcyjności zatrudnieniowej” obu grup, przedstawiając po-
dobieństwa i różnice.

W dalszych badaniach tej problematyki warto zatem podjąć wskazany wą-
tek porównawczy i ukazać, które czynniki zatrudnialności stanowią kluczowy 
element zapewniający zatrudnienie i swobodne poruszanie się na rynku pracy.
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Do NEETs Have Employability Value? Study  
of the Mazovian Labor Market 

Summary
The issues of employability among individuals belonging to the NEET group 
[Not in Education, Employment, or Training] are significant from both an 
academic and practical point of view. The academic perspective is directed 
at recognizing and understanding factors that determine the lack of attempts 
and/or ineffective attempts at finding and keeping employment by young per-
sons aged 18–29. The practical perspective is related to activation practices 
and educational solutions that might be effective in the case of this group of 
individuals. The paper focuses on the academic approach to this issue. The 
main aspects of employability of NEET group members were identified on the 
basis of studies conducted within the Support for the Young on the Mazovian 
Labor Market Project, designed as commissioned by the Voivodeship Labor 
Office in Warsaw. The analyses suggest that the lack of employment of on the 
part of the investigated population may be the result of the low level of their 
employability.

____________________

D a r i u s z  T u r e k – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarzą-
dzania, absolwent studiów z zakresu filozofii i psychologii. Jest zatrudniony 
w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką kompetencji osobistych, 
zachowań organizacyjnych, sprawiedliwością organizacyjną, a także metodo-
logią badań. 
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