
Warszawa, 1 lipca 2021 r.  

 

 

Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży 

 

         W dniu 1 lipca 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Młodzieży, pod nazwą: Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce. 

   

Uczestniczący w spotkaniu Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, inaugurując 

prace Zespołu, przy którym działa Rada Młodzieżowa, zachęcał do ciągłej, organicznej 

pracy. W kontekście tematu spotkania, Marszałek wymienił czynniki decydujące  

o atrakcyjności rynku pracy dla podejmujących ją młodych ludzi. Są to: siła nabywcza 

zarobionych pieniędzy oraz możliwość realizacji zawodowej. 

Życząc owocnej, mądrej pracy w Zespole, Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił,  

że Senat zawsze chętnie będzie gościł młodych.  

 

Dr Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego udzielił prelekcji nt. 

problemów młodych pracowników na rynku pracy w Polsce. Dr Sawulski stwierdził,  

że wejście na rynek pracy to najważniejszy moment w karierze zawodowej, nierzadko ją 

determinujący. Właśnie wtedy rozpoczynający pracę uczy się funkcjonować na rynku pracy. 

Obecnie, w Polsce niestabilne zatrudnienie jest rozpowszechnione i dotyczy, w dużej mierze, 

młodych. W ich przypadku, niemożność znalezienia pracy stałej przyczynia się do masowego 

podejmowania pracy na umowę czasową. Według dr Sawulskiego, co czwarty pracujący 

młody chciałby pracować na umowę stałą, ale nie znajduje pracy z takim gwarantem. Badania 

naukowe wykazują, iż taki stan rzeczy wywiera negatywny wpływ na karierę zawodową  

i plany życiowe młodych ludzi. Pan Sawulski wymienia tu: pułapkę czasowości(rzadsze 

przechodzenie do stałego zatrudnienia i większe narażenie na bezrobocie), niższe inwestycje  

w pracowników, dyskryminację płacową, gorsze standardy pracy, wstrzymywanie planów 

prokreacyjnych. 

Dr Sawulski przeszedł do umów cywilno-prawnych, na podstawie których ok. milion osób 

rozlicza się corocznie z podatku. Umowy te pozbawiają pracownika pełnej składki 

emerytalnej, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, brakuje urlopu płatnego i okresu 

wypowiedzenia oraz odprawy. 



Według prelegenta, tylko umowa stała gwarantuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo: stały 

dochód, prawo do urlopu i powrót do pracy, np. po urodzeniu dziecka.  

 

Dr Sergiusz Prokurat z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN mówił o problemach  

i propozycjach rozwiązań na rynku pracy dla młodych. Główny problem młodych polega na 

znalezieniu swojego miejsca. Przyjmując za punkt wyjścia teorię dualnego rynku pracy, 

rozpoczynający ją porusza się w obrębie „dobrego” bądź „złego” miejsca pracy.  

Jak przedstawił to dr Prokurat, dobre miejsce pracy stanowi duże, dochodowe 

przedsiębiorstwo, w którym pracownik zatrudniany jest według selekcji pod kątem 

umiejętności/kapitału relacyjnego, natomiast złe miejsce pracy jest łatwo dostępne, ale słabo 

płatne, z dużą rotacją pracowników i niskimi kryteriami wejścia. Kryzys finansowy z lat 

2008-2009 a teraz pandemia najbardziej odbiły się na młodych pracownikach. Pomoc dla nich 

musi być ustrukturyzowana i polegać na oferowaniu większej ilości „dobrych”, 

wymagających wysokich umiejętności, miejsc pracy. Wśród propozycji rozwiązań na rynku 

pracy dla młodych, dr Prokurat wymienił ustrukturyzowanie praktyk, wspólne instytucjonalne 

działanie szkół i uczelni z biznesem oraz wzbudzanie przedsiębiorczości wpisane w system 

edukacji. Należy stworzyć długofalową strategię funkcjonowania młodych na rynku pracy.                

   

Pani dyr. Hanna Zalewska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mówiła  

o „Emerytalnej przyszłości młodych Polaków”. Prelegentka zaznaczyła, że system 

emerytalny bazuje na czynniku demograficznym, wpływającym na finanse ubezpieczeń 

społecznych. Przygotowana w 2017 roku prognoza demograficzna zakłada wzrost średniego 

dalszego trwania życia dla zerolatków, z 82,2 do 90,6 dla kobiet i z 74,7 do 85,9 lat  

u mężczyzn do 2080 r. Istotne znaczenie ma także średnie dalsze trwanie życia 60-latek i 65-

latków. Aktualnie, emeryt statystycznie ma przed sobą jeszcze ok. 25 lat życia z emeryturą,  

a w przyszłości ma to być ok. 32 lat w przypadku kobiet oraz ok. 24 lat w przypadku 

mężczyzn. W wymienionej prognozie przewiduje się także ujemny przyrost naturalny.  

Od 2038 do 2078, ubytek naturalny ludności może wynieść nawet 100 tys. rocznie.  

W założeniach demograficznych zmieni się tzw. piramida wieku. Populacja Polaków kurczy 

się. W 2080 roku będzie 30 mln ludności, co oznacza spadek o 21%. Znacząco wzrośnie 

grupa osób w wieku poprodukcyjnym. Ta sytuacja demograficzna spowoduje, że grupa osób 

w wieku nieprodukcyjnym na tysiąc osób w wieku produkcyjnym będzie rosła. Czynnik 

demograficzny będzie decydującym o wysokości emerytur. Uzyskanie wyższej emerytury 



będzie wiązało się z dłuższym opłacaniem składek emerytalnych i późniejszym przejściem  

na emeryturę.           

Pan Bartosz Kopeć z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił „Systemowe 

patologie na rynku pracy- umowy cywilnoprawne, szarą strefę, wykorzystywanie 

młodych”. Zaznaczył, że patologię stanowi stosowanie umów cywilnoprawnych  

w warunkach właściwych dla stosunku pracy, co jest niezgodne z prawem i stanowi 

zagrożenie dla zabezpieczenia socjalnego osób świadczących pracę na podstawie tych umów. 

Zatrudnianie na umowę cywilnoprawną podyktowane jest chęcią minimalizowania kosztów 

zatrudnienia przez pracodawców. Wśród przyczyn pozapracowniczego zatrudniania 

wymienił: brak urlopów i ochrony zatrudnienia, niezachowanie odpowiednich odpoczynków 

oraz dowolność w rozliczaniu czasu realizacji umów. Prelegent zaproponował następujące 

zmiany przepisów prawa: 

• „rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość stosowania 

władczych środków prawnych zmierzających do przeciwdziałania niewłaściwemu 

zatrudnieniu (wydawanie decyzji nakazujących zastąpienie umowy cywilnoprawnej 

umową o pracę); 

• wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa różnych instrumentów, pozwalających na 

skuteczne egzekwowanie przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami 

cywilnoprawnymi, w tym ustanowienie domniemania istnienia stosunku pracy dla 

osób wykonujących pracę najemną w warunkach o przeważających cechach 

charakterystycznych dla stosunku pracy; 

• wprowadzenie obowiązku zgłaszania każdego podlegającego ubezpieczeniu 

społecznemu pracobiorcy do tego ubezpieczenia przed dopuszczeniem go do 

wykonywania pracy; 

• wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej, podlegającej 

unormowaniom o minimalnej stawce godzinowej, w formie pisemnej przed 

rozpoczęciem pracy; 

• określenie w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – terminu wypłaty 

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia; 

• zobowiązanie zleceniodawców do ewidencjonowania, pod karą grzywny, liczby 

godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; 

• wprowadzenie sankcji wykroczeniowej za niedopełnienie obowiązku przechowywania 

dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania 

tych umów przez trzy lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne”.
i
 

 

 

         Pani Emilia Szczukowska z Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

rozpoczęła prelekcję stwierdzeniem, że jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. 

Składają się na nią 3 etapy: algorytmów, rozszerzenia oraz autonomii. Obecnie znajdujemy 

się na etapie algorytmów, skupiającym się na automatyzacji zadań obliczeniowych oraz 

analizie i strukturyzacji danych w wielu różnych dziedzinach i wchodzimy właśnie w etap 



rozszerzenia. Automatyzowane będą powtarzalne zadania (wypełnianie formularzy, 

komunikowanie się i wymienianie informacji), a także będzie możliwa analiza danych 

nieustrukturyzowanych (roboty, samoloty bezzałogowe, samochody autonomiczne). W latach 

30-tych przejdziemy do największego etapu autonomii, zauważalnego w automatyzacji pracy 

fizycznej, czynności wykonywanych manualnie. Na tym etapie przewiduje się samodzielne 

reagowanie technologii w sytuacjach dynamicznych, w sytuacjach, w których teraz potrzebny 

jest człowiek. Ten szybki rozwój technologiczny prowadzi do zmian na rynku pracy. 

Digitalizacja i automatyzacja procesów przyczynią się do wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza  

w produkcji przemysłowej i IT. W związku z tym konieczne jest budowanie 

przyszłościowych kompetencji cyfrowych i technicznych, poznawczych i społecznych. 

Według słów pani Szczukowskiej, Polacy nie posiadają dostatecznej wiedzy ekonomicznej, 

potrzebnej na rynku pracy. Zdaniem prelegentki należałoby dokonać zmian w obecnym 

systemie edukacji pod kątem przedstawionej rewolucji, ująć w programie nauczania 

kompetencje przyszłości oraz poddać pod dyskusję sposoby przekazywania wiedzy 

ekonomicznej młodym. 

    

Pani Ewelina Majchrzak, dyrektor Szkoły Podstawowej Montessori w Elblągu 

udzieliła podpowiedzi „Jak edukować do przyszłego rynku pracy w świecie nieustannej 

zmiany”. Pani dyrektor mówiła o tym, że żeby wiedzieć gdzie chcemy iść, musimy mieć 

poczucie sensu. Ażeby pomóc młodym w jego odnalezieniu, trzeba wyjść od pytania w czym 

są dobrzy. W swoim działaniu, człowiek kieruje się wspomnianym sensem i powodem. 

Stawiamy sobie cele i możemy regulować swój stan rozpatrując to, co już przeszliśmy.  

Zdaniem pani Majchrzak, polska szkoła jest odmienna od prawdziwego życia. Wiele 

procesów zachodzących w niej odstaje od rzeczywistości, biorąc pod uwagę, że modeluje ona 

system społeczny. Od tego, jak wygląda szkoła zależy, jak wyglądają społeczeństwa.  

W szkole, na pierwszym planie występuje stres, długotrwały prowadzi do dezorganizacji 

psychicznej. Poprzez brak rozładowania stresu, skazujemy się na jego implozję do wewnątrz. 

Skutkiem czego zapadamy na choroby psychosomatyczne, a także przestajemy uczyć się, 

gdyż warunkiem rozwoju jest poczucie bezpieczeństwa.  

Model szkoły, w której młodzi dojrzewają i rozwijają się stawia nauczyciela w pozycji 

autorytetu, obserwatora i trenera udostępniającego drogę do innych autorytetów. Pani 

dyrektor dodała, iż uczymy się przez modelowanie, obserwując nauczyciela. Należałoby 

odejść w szkole od modelu transmisyjnego, czyli nauczania encyklopedycznego i więcej 

pracować w grupach wykonując działania projektowe na każdym etapie. Rozwija to 



zainteresowania i uczy planowania. Wśród czynników korzystnie wpływających na uczniów, 

prelegentka wymieniła jeszcze odejście od testów kompetencyjnych, postawienie  

na wewnętrzną motywację, możliwość wyboru puli zajęć oraz budowanie pewności siebie.  

To stanowi kapitał na przyszłość dla młodych.    

 

Lek. Mateusz Zarzecki, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA przedstawił skutki i propozycje rozwiązań w kwestii bezpłatnych praktyk 

studenckich. Problemem studentów jest nierzadko odbywanie praktyk poza miejscem 

zamieszkania. Idą za tym koszty mieszkania, dojazdu i wyżywienia, niekiedy zakup 

odpowiedniej odzieży, a także wykupienie polisy ubezpieczeniowej. W efekcie, studenci, 

których na to nie stać, podlegają, zdaniem dr Zarzeckiego, dyskryminacji. Zmuszeni są  

do podjęcia pracy pochłaniającej więcej czasu niż czas nauki. Taka sytuacja przytłacza ich 

nadmiarem obowiązków. Przeciążenie skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu, zaniedbaniem 

studiowania, rujnuje życie prywatne. Dodatkowo, według doktora, brakuje zaangażowania 

samych studentów oraz opiekunów praktyk. Ma to związek z niewynagradzaniem opiekunów, 

brakiem odpowiednich warunków pracy oraz ignorowaniem roli studenta jako pełnoprawnego 

pracownika. Rozwiązaniem problemów byłoby wynagrodzenie praktykanta oraz dodatek dla 

opiekuna za wykonaną pracę a także zwiększenie finansowania podmiotów udzielających 

praktyk i uczelni wyższych, z funduszy państwowych i europejskich. Można byłoby zapewnić 

stypendia, na czas praktyki, pomagające pokryć wymienione już koszty praktykanta. 

Dodatkową możliwość stworzyłyby umowy bilateralne pomiędzy krajowymi i zagranicznymi 

uczelniami. Pan Zarzecki poddał również pod rozwagę wzmocnienie roli asystenta poprzez 

wynagrodzenie go za bycie opiekunem praktyki oraz konieczność ujednolicenia porozumień  

i umów między uczelniami i podmiotami przeprowadzającymi praktyki. 

 

Kończąc spotkanie, przewodniczący Zespołu, sen. Jerzy Wcisła zachęcił młodych  

do kreowania świata, bycia aktywnymi i stworzenia własnej reprezentacji.  

Zapowiedział rozważenie inicjatywy ustawodawczej zróżnicowania płacy minimalnej.  

 

 
A.D. 
Biuro Spraw Senatorskich        

 

                                                 
i
 Cytowane bezpośrednio z prezentacji, udostępnionej przez p. Bartosza Kopcia z GIP.                


