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Working Lives Research Institute 
Working Lives Research Institute (WLRI) jest centrum badawczo-oświatowym przy  Wydziale Nauk 
Społecznych i Humanistycznych londyńskiego Metropolitan University. WLRI podejmuje 
zaangażowane społecznie badania naukowe i stosowane nad wszystkimi aspektami życia 
pracowników, podkreślając równość i sprawiedliwość społeczną oraz działając na rzecz związków 
zawodowych i w porozumieniu z nimi. Tematem najnowszych badań były niepewność zatrudnienia, 
kwestie zdrowotne i restrukturyzacja w sektorze usług publicznych, dialog społeczny w 
europejskiej branży sprzątania, pracownicy migrujący i oddelegowani – szczegóły znaleźć można 
na stronie www.workinglives.org. 
 
Podziękowania 
Dziękujemy osobom, które pomogły nam, przeprowadzając wywiady: Jawadowi Botmeh, prof. 
Sonii McKay i Kouiderowi Djilali, a także sekretariatowi EPSU za wsparcie przy organizowaniu 
wywiadów oraz przedstawicielom członków stowarzyszonych EPSU, którzy poświęcili swój czas na 
rozmowę. 
 

http://www.workinglives.org/www_londonmet/depts/fssh/
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Zorganizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
 

 

Wstęp  
EPSU zleciło Working Lives Research Institute przeprowadzenie przedsięwzięcia badawczego, 
poświęconego planom pracodawców z sektora usług publicznych dotyczącym rekrutacji i szkolenia 
młodych pracowników. Celem zlecenia było przeprowadzenie i omówienie badania oraz 
przygotowanie dla członków stowarzyszonych EPSU szeregu zalecanych działań na szczeblu 
krajowym, a także inicjatyw, których wdrożenie rozważane byłoby na szczeblu europejskim. 
 
W niniejszym streszczeniu zbadano zakres zatrudnienia młodych pracowników w trzech wycinkach 
sektora usług publicznych oraz wpływ, jaki na tych pracowników ma występująca tam niepewność 
zatrudnienia. W pracy starano się zidentyfikować podejmowane przez pracodawców z sektora 
usług publicznych inicjatywy, dotyczące ulepszania rekrutacji, zatrzymania, szkolenia i rozwoju 
kariery młodych pracowników. Rozpatrzono również, wykazane przez członków stowarzyszonych 
EPSU, reakcje na problem wynikający z traktowania młodych pracowników w sektorze usług 
publicznych czy to poprzez umowy zbiorowe, kampanie, czy struktury wewnętrzne. 
 

Struktura raportu 
W części wprowadzającej podano pewne ogólne informacje dotyczące młodych pracowników na 
rynku pracy w różnych krajach UE. Następnie pokrótce opisano zjawisko niepewności w pracy, 
przechodząc następnie do ogólnego omówienia rodzajów zatrudnienia, z którymi wiąże się 
niepewność, oraz podejmowania tych rodzajów zatrudnienia przez młodych pracowników. Część 
tę kończy podsumowanie sytuacji młodych pracowników w wybranych krajach. 
 
W części głównej zajęto się wynikami badania (sposób jego przeprowadzenia opisano w krótkim 
załączniku), w tym informacjami zebranymi ze źródeł statystycznych, urzędowych, naukowych i 
podobnych. Wyniki badania zilustrowane zostały szczegółowo informacjami zebranymi w drodze 
wywiadów z członkami stowarzyszonymi EPSU. Część główną kończy rozdział poświęcony 
wnioskom, podkreślający główne kwestie związane z polityką UE, a w szczególności EPSU. 
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Informacje wprowadzające 
 
Młodzież na europejskim rynku pracy 
Dla celów niniejszego raportu do młodych pracowników zalicza się osoby powyżej wieku 
obowiązkowej nauki w szkole średniej aż do ukończenia 24. roku życia. W definicjach i danych 
statystycznych stosowanych w niektórych krajach wyłącza się osoby poniżej 18. roku życia, a w 
niektórych wlicza się także osoby do 30. roku życia.  
 
Według Eurostatu 17,5% populacji Europy w wieku roboczym ma 15–24 lata (patrz tabela 1 
poniżej). Jednakże wśród osób faktycznie pracujących odsetek osób młodych jest o wiele niższy i 
wynosi 9,1%. Różnicę między tymi dwoma wielkościami tłumaczy się po pierwsze korzystaniem 
osób młodych z oświaty w systemie dziennym – aczkolwiek fakt ten niekoniecznie uniemożliwia im 
przynależność do zasobów pracy, gdyż osoby studiujące w szkołach wyższych wykonują czasami 
pracę w okresach międzysemestralnych.  

 
Drugim czynnikiem wyjaśniającym powyższą różnicę jest bezrobocie. Bezrobocie wśród młodzieży 
w całej Europie wykazuje tendencję zwyżkową, a od roku 2008 sytuacja „wyraźnie się pogorszyła” 
(Eurofound 2011), gdyż obecnie odsetek bezrobotnych wynosi ogółem 21% (w porównaniu z 8% 
dla wszystkich grup wiekowych siły roboczej).  
 
W pierwszym kwartale roku 2011 odsetek zatrudnionych wśród osób młodych spadł do 
najniższego odnotowanego w UE poziomu 32,9%. Zjawisko to nie występuje równomiernie w całej 
UE. W krajach takich jak Niemcy, Austria, Malta czy Luksemburg stopa bezrobocia w latach 2007–
2010 zmieniła się nieznacznie, natomiast drastyczny jej wzrost odnotowano w Hiszpanii, Irlandii i 
krajach bałtyckich. Na poniższej mapie pokazano stopy bezrobocia wśród osób młodych w 
poszczególnych krajach UE według stanu na październik 2011 roku.  
 

Stopy bezrobocia wśród osób młodych (15–24 lata) (październik 2011) 
 

 
 
Wskaźnik Eurostatu z korektą sezonową (Komisja Europejska 2011) 
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Ludzie młodzi boleśnie doświadczyli trwającego od roku 2008 kryzysu finansowego i recesji. 
Według O’Higginsa (2012), „recesja wywiera poważniejszy wpływ na ludzi młodych niż dojrzałych 
jeśli chodzi o długoterminowe konsekwencje”, w szczególności wzrost długoterminowego 
bezrobocia postępuje szybciej w przypadku ludzi młodych niż ludzi w sile wieku. Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy skomentowała ten fakt następująco: „Ludzie 
młodzi często jako pierwsi wkraczają na rynek pracy i jako pierwsi z niego wypadają” (Eurofound 
2011). 

 

Niepewność zatrudnienia  
Mimo że tematowi temu poświęcono wiele uwagi, nie istnieje precyzyjna definicja sytuacji  
niepewności zatrudnienia, a nawet samej niepewności. Zasadniczo wiąże się ją z niepewnością w 
miejscu pracy, lecz również niepewnością ekonomiczną i społeczną. Stąd też wielu komentujących 
argumentowało, że niepewność należy rozpatrywać nie tylko w kontekście pracy, lecz również 
dynamiki państwa dobrobytu i gospodarstw domowych (np. mieszkalnictwa).  

 
W niniejszym artykule czynniki niezwiązane z pracą mogą zostać jedynie zasygnalizowane. Nawet 
jednak w kontekście samej pracy sytuacje powodujące niepewne zatrudnienie są przedmiotem 
sporu. Ogólnie rzecz biorąc, uważa się, że nie można uznać konkretnych rodzajów zatrudnienia za 
z gruntu niepewne, gdyż niepewność zależy od krajowego kontekstu gospodarczego i prawnego, a 
także sytuacji osobistej danej osoby. Tak więc w niektórych państwach członkowskich (np. Szwecji) 
pracownicy tymczasowi otrzymują wynagrodzenie za okres między zleceniami i mają uprawnienia 
pracownicze porównywalne z innymi pracownikami, z kolei w Wielkiej Brytanii nie zalicza ich się 
nawet do pełnoprawnych pracowników (employees) i określa mianem zatrudnionych (workers), z 

czym wiąże się mniejszy zakres uprawnień.  
 
Również zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu może nie być niepewne, jeśli wynika z 
umyślnej decyzji danej osoby. Z kolei jeśli osoba ta chciałaby pracować w pełnym wymiarze czasu, 
niepełny wymiar czasu może wydać się bardziej niepewny. Kolejne przykłady porozumień z 
pracodawcą wskazujących na niepewność to praca niezgłoszona, fikcyjna działalność 
gospodarcza i zatrudnianie imigrantów bez prawa do podejmowania pracy. McKay i in. (2012) 
określają cztery typologie oceny postanowień umów o pracę pod kątem niepewności zatrudnienia: 
 

 Brak zabezpieczenia zatrudnienia wskutek krótkiego okresu umowy lub jego 
nieprzewidywalności; 

 Niska płaca lub brak możliwości jej podwyższenia; 

 Zatrudnienie „podporządkowane”, prowadzące do niedostępności uprawnień 
pracowniczych, społecznych i zasiłkowych; 

 Nieobjęcie układami zbiorowymi lub reprezentacją związkową.  
 
Tak więc, o ile krajowe i międzynarodowe dane statystyczne pozwalają zobrazować występowanie 
określonych rodzajów pracy wskazujących na niepewność (takich jak praca tymczasowa), nie są w 
stanie udzielić stuprocentowo pewnej odpowiedzi na pytanie, jak wygląda mierzona powyższymi 
typologiami sytuacja praktyczna. Wywiady przeprowadzone z członkami stowarzyszonymi EPSU 
pozwalają lepiej zobrazować postacie niepewności mogące występować w praktyce w sektorach, 
których dotyczy niniejsze opracowanie, informacje te mają jednak charakter zasadniczo 
przyczynkarski. 
 

Młodzież a niepewność zatrudnienia 
Młodzi pracownicy z o wiele większym prawdopodobieństwem (w stosunku do pozostałej części 
rynku pracy) podejmują nisko płatną pracę. Przyjmując jako definicję niskiej płacy dwie trzecie 
mediany płac, Maitre i in.(2012) stwierdzili, że w 18 z 22 krajów UE występowanie niskiej płacy 
było o wiele wyższe w grupie pracowników poniżej 29 lat niż w grupie powyżej tego wieku (wyjątki 
stanowiły Czechy, Litwa, Słowacja i Estonia). W Niemczech, Holandii, Luksemburgu i Irlandii 
ponad 40% młodych pracowników było nisko opłacanych - w Niemczech odsetek ten wynosił 
nawet 57% (w porównaniu z 14% w grupie 30–44 lata). 
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Rośnie zatrudnienie młodych pracowników w niepełnym wymiarze czasu i tymczasowo. Ogólny 
odsetek młodych pracowników zatrudnionych tymczasowo wzrósł z 35% w roku 2000 do ponad 
40% w 2009. Młodzi pracownicy są zatrudniani tymczasowo z cztery razy większym 
prawdopodobieństwem niż pozostała część rynku pracy (patrz wykresy na następnej stronie). 
Spośród analizowanej próbki krajów, w Szwecji, Hiszpanii, Niemczech i Francji zatrudnionych 
tymczasowo jest ponad połowa pracowników w wielu 16–24 lat (BAEL Eurostatu za II kwartał 
2010). 

 
W Niemczech pracodawcy zachęcani są do stosowania form zatrudnienia obarczonych ryzykiem 
niepewności wskutek kolejnych etapów reform rynku pracy. Praca tymczasowa poddana została 
deregulacji, tzw. minietaty (praca w niepełnym wymiarze czasu z wynagrodzeniem 400 euro lub 
mniej miesięcznie) nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, wprowadzono także 
„etaty za jedno euro”, na których długoterminowi bezrobotni mają obowiązek pracować za 
wynagrodzeniem równym ich zasiłkowi powiększonemu o dodatek wynoszący 1 lub 1,5 euro za 
godzinę (DGB 2012). 
 

 
Odsetek osób w wieku 16–24 zatrudnionych na umowy tymczasowe (Eurostat II 
kwartał 2010) 
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Wzrost zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu spowodowany jest w dużej mierze wzrostem 
osób deklarujących chęć pracy w pełnym wymiarze czasu. Według Eurostatu jest tak szczególnie 
we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Podjęta z konieczności praca w niepełnym 
wymiarze czasu jest nieco częstsza wśród pracowników młodych niż innych, lecz ponieważ wielu 
pracujących studentów zainteresowanych jest tylko niepełnym wymiarem czasu, odsetek takich 
pracowników wśród reszty młodej siły roboczej musi być jeszcze większy.  

 
Kolejną okolicznością sugerującą niepewność zatrudnienia jest samozatrudnienie, według 
podawanych informacji jest ono jednak na bardzo niskim poziomie wśród ludzi młodych i pozostaje 
niezmienne. W niektórych krajach występują jednak odchylenia, np. w Grecji fikcyjne 
samozatrudnienie w grupie osób w wieku 16–34 lat zostało w 2008 roku oszacowane na 16% (za 
Kretsos 2011).  

 
Kolejnym czynnikiem przy ustalaniu, czy pozycja danej osoby na rynku pracy jest niepewna, jest 
wyłączenie z całości lub części systemu ubezpieczeń społecznych. Czynnik ten nie był w 
konkretny sposób analizowany w niniejszym badaniu, jesteśmy jednak świadomi, że w niektórych 
państwach członkowskich (np. Wielka Brytania, Belgia) młodym pracownikom pozostającym bez 
pracy wypłacane są niższe zasiłki. W niektórych (lecz nie wszystkich) państwach członkowskich 
prawdą jest również, że niepewna sytuacja mieszkaniowa z większym prawdopodobieństwem 
występuje wśród młodych, co było przedmiotem kampanii związków zawodowych we Francji i 
Włoszech. 

  
Czynnikiem sprzyjającym niepewności jest również względny poziom braku zabezpieczenia 
zatrudnienia, rzeczywistego lub postrzeganego. Wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży 
podsyca rzecz jasna obawy co do możliwości znalezienia nowej pracy w przypadku utraty obecnej. 
 
Jednym z czynników sprzyjających niepewności i mających szczególny wpływ na młodzież są 
specyficzne postanowienia umów dotyczących szkoleń: praktyki, zdobywanie doświadczenia 
zawodowego i staże dotyczą prawie wyłącznie ludzi młodych i często odbywają się w 
ograniczonym wymiarze, niekoniecznie zapewniając stałą pracę po ich zakończeniu. Zwykle 
trudno je policzyć, a ze względu na krótki czas trwania umów, związki zawodowe mogą mieć 
trudności z wypracowaniem odpowiedniego podejścia. 

 

Wykres 24. Tymczasowe zatrudnienie (pracownicy) jako odsetek ogółu pracowników, 

osoby młode (15–24) i dorośli (25–74), EU27 
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Źródło: Eurostat, LFS 
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Młodzież w wybranych krajach 
 

Średni odsetek ludzi młodych w populacji w wieku roboczym w UE wynosi 16,8%. Wśród krajów 
objętych badaniem najwyższy odsetek występował w Holandii, nieco ponad 21%, a najniższy w 
Grecji - 15%.  
 
Bezrobocie wśród młodzieży w krajach południowoeuropejskich jest bardzo wysokie (patrz mapa 
na stronie 3); w Hiszpanii sięga ono 50%, niewiele lepiej jest w Grecji. We Włoszech stopa 
bezrobocia wynosi 29%, a w Bułgarii 27% (do IV kwartału 2011 wzrosła do 29%). Również we 
Francji i Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia wśród młodzieży jest wysoka – odpowiednio 24% i 22%. 
Wyższy poziom bezrobocia wśród młodzieży odpowiada od pewnego stopnia niskiemu poziomowi 
osiągnięć edukacyjnych - jest tak na przykład we Włoszech, Grecji i Hiszpanii (Eurofound 2011), 
jednak rosnące w całej Europie poziomy bezrobocia absolwentów wskazują, że zjawisko to nie 
wyjaśnia całości problemu. 
 
W Niemczech, Holandii i Szwecji poziom bezrobocia wśród młodzieży jest niższy od średniej, co 
spowodowane jest rozległymi systemami szkolenia zawodowego. Kraje te wykazują jednak 
również wysoki poziom zatrudnienia tymczasowego osób młodych, aczkolwiek w Niemczech i 
Szwecji spada on gwałtownie u starszych pracowników. Choć działania takie mogą sugerować 
pewne kroki na drodze do lepszego zabezpieczenia zatrudnienia, niemiecka konfederacja 
związków zawodowych DGB informuje, że jedynie 7% osób podejmujących pracę tymczasową po 
okresie bezrobocia było wciąż zatrudnionych po upływie dwóch lat (DGB 2012).  
 
W Hiszpanii bardzo wysokim poziomom tymczasowego zatrudnienia wśród młodzieży towarzyszy 
niski poziom przechodzenia z zatrudnienia tymczasowego na stałe. Zarówno w Holandii, jak i 
Szwecji znaczny odsetek pracowników młodych pracuje w niepełnym wymiarze czasu, aczkolwiek 
w Holandii jest to w większości podyktowane dobrowolnym wyborem w związku z równoczesnym 
studiowaniem w systemie dziennym (w roku 2010 taką przyczynę pracy w niepełnym wymiarze 
czasu podało 82% pracowników). Praca w niepełnym wymiarze czasu w Niemczech występuje 
rzadziej wśród pracowników młodych niż wśród pozostałych, a jej poziom spada. 

 
Informacje dotyczące Bułgarii wskazują na bardzo niski poziom zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu i tymczasowego wśród młodych pracowników (jak również wśród starszych). 
Bułgaria posiada najwyższy w Europie odsetek ludzi młodych, którzy nie pracują, nie uczą się i nie 
doszkalają (tzw. NEET). Również Czechy wykazują niski poziom zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu wśród młodzieży (9% ogółu pracujących), lecz jednocześnie względnie niski 
poziom NEET.  

 
Podjęte z konieczności zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu wśród młodzieży jest wysokie 
we Francji i Włoszech oraz umiarkowane, choć rosnące, w Wielkiej Brytanii.  
 
Prawie wszyscy członkowie stowarzyszeni EPSU, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, 
podkreślili, że ludzie młodzi szczególnie boleśnie odczuli recesję ekonomiczną oraz rosnący brak 
zabezpieczenia w sektorze usług publicznych spowodowany późniejszym „zaciskaniem pasa”. 
Członkowie zwrócili uwagę na coraz częstszą kruchość zatrudnienia w gospodarce jako całości, 
czemu towarzyszy drastyczne ograniczenie możliwości wejścia do sektora usług publicznych.  

 

Młodzi pracownicy i sektor usług publicznych 
 

Zatrudnienie młodych pracowników w sektorze usług publicznych 
W tabeli 1 pokazano dane pochodzące z badania aktywności zawodowej ludności Eurostatu i 
podające odsetek siły roboczej poniżej 25 lat w trzech sektorach dla wszystkich państw UE i 10 
wybranych państw członkowskich. Odsetek ten porównany również został z udziałem wszystkich 
pracowników i odsetka osób w wieku roboczym, które nie ukończyły 25 lat, w rynku pracy. 
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Tabela 1: Młodzi pracownicy (15–24 lata) jako odsetek (w %) wszystkich pracowników, II kwartał 2011 

 

 

Wszystkie 
branże i 
usługi 

Elektrownie 
i gazownie 

Wodociągi i 
oczyszczalnie 
ścieków 

Administracja 
publiczna, 
obrona 
narodowa, 
ubezpieczenia 
społeczne 

Służba 
zdrowia, 
organy 
pomocy 
społecznej 

Odsetek 
młodzieży 
wśród 
osób w 
wieku 
roboczym 

EU (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bułgaria 6,1 - - - - 17,9 

Czechy 6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Francja 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Niemcy  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Grecja 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Włochy 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Holandia 15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Szwecja* 10,9 - - 3,7 8,4  

Hiszpania 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Wielka 
Brytania 

12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Źródło: Eurostat, * Wielkości dla Szwecji za rok 2010 

 
Przykładowe wielkości według branży w Bułgarii były zbyt małe, aby Eurostat mógł je opublikować, 
pewne dane krajowe zostały jednak przekazane przez bułgarski związek zawodowy pracowników 
służby zdrowia. Wskazują one, że tylko 500 pracowników w wieku 15–24 lat było zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach wodociągowych, 6200 w administracji publicznej oraz 1500 w służbie zdrowia i 
organach pomocy społecznej. Dla porównania w handlu hurtowym zatrudnionych było 52 200 
młodych pracowników, a w sektorze hotelowo-restauracyjno-gastronomicznym 35 200. 
 
Administracja publiczna  
 
Wśród krajów objętych raportem, odsetek młodych pracowników w personelu administracji 
publicznej wynosił od 1,5% we Włoszech do 8,3% w Niemczech.  

 
Wielkości opublikowane przez rząd hiszpański w trakcie przewodnictwa w UE w roku 2010 
wykazują, że w centralnej służbie cywilnej 30 lat nie ukończyło zaledwie 1,5% kobiet i 1,2% 
mężczyzn. Ogólnie (wliczając administrację lokalną i regionalną) wielkość ta w roku 2011 wyniosła 
3,1%.  
 
Dane statystyczne opublikowane przez rząd brytyjski wskazują, że w roku 1991 mniej niż 30 lat 
miało 30% pracowników służby cywilnej, a z końcem marca 2011 wielkość ta spadła do 12% 
(Biblioteka Izby Gmin 2012). W roku 2010 w lokalnej administracji brytyjskiej mniej niż 25 lat miało 
tylko 5,9% personelu (wielkości podane przez Stowarzyszenie Samorządów).  
 
We Francji dane za rok 2009 wskazują, że mniej niż 30 lat miało 12,9% pracowników służby 
cywilnej w szpitalach, lecz tylko 10% personelu departamentów ministerstw i 7,3% zatrudnionych 
w regionalnych organach administracji. 
 
Należy zauważyć, że w żadnym z badanych przez nas krajów odsetek młodych pracowników w 
administracji publicznej nie wyniósł tyle co odsetek osób młodych w gospodarce ogółem (np. 5,1% 
we Włoszech, 11% w Niemczech). W większości przypadków występowała znaczna różnica – w 
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Szwecji mniej niż 25 lat ma prawie 11% zatrudnionych, lecz tylko 4% personelu administracj i 
publicznej. 
 
W niedawnym raporcie dotyczącym struktur administracji rządowej do podobnych wniosków z 
punktu widzenia starzenia się administracji publicznej doszła OECD. Wskazała ona, że „odsetek 
pracowników administracji rządowej, którzy ukończyli 50 lat, jest średnio o 26% wyższy niż w 
całości siły roboczej” (OECD 2011). 

 
W administracji publicznej oczekuje się szeroko zakrojonej likwidacji miejsc pracy; jest ona obecnie 
największym sektorem, w którym ogłasza się taką likwidację, odpowiadając za co trzec ie utracone 
miejsce pracy w całej UE (Europejski Monitor Restrukturyzacyjny). Według wielkości 
pochodzących z badania aktywności zawodowej ludności między I kwartałem 2008 i IV kwartałem 
2012 roku w europejskich organach administracji publicznej zlikwidowano miejsca pracy dla 165 
tys. młodych ludzi. 
 
Służba zdrowia i organy pomocy społecznej 
 
W odróżnieniu od administracji publicznej zatrudnienie w służbie zdrowia i organach pomocy 
społecznej rośnie - między I kwartałem 2008 i I kwartałem 2011 roku zwiększyło się o 7% 
(Europejski Monitor Restrukturyzacyjny). 
 
Zatrudnienie młodzieży w służbie zdrowia i organach pomocy społecznej wynosi od 2,5% we 
Włoszech do 11,6% w Niemczech. W przypadku Niemiec jest to wielkość wyższa niż odsetek 
młodych pracowników w gospodarce jako całości, jeden z nielicznych napotkanych przez nas 
przypadków, w których sektor usług publicznych lepiej radził sobie w oferowaniu pracy dla osób 
młodych niż reszta gospodarki. Wielkości własne włoskiego związku zawodowego FP-CGIL 
wskazują, że w sektorze publicznej służby zdrowia mniej niż 25 lat ma tylko 2500 z 680 000 
pracowników (0,4%). 
 
Zakłady użyteczności publicznej 
 
W sektorze zakładów użyteczności publicznej (elektrownie i przedsiębiorstwa wodociągowe) 
najlepiej znowu wypadły Niemcy (10,4% w elektrowniach i gazowniach), a najgorzej Włochy (2,9% 
w przedsiębiorstwach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków) Stwierdziliśmy jednak, że w 
całej Europie, nawet wśród pracowników tymczasowych w zakładach użyteczności publicznej, 
odsetek młodych pracowników maleje (patrz wykresy na str. 22), co sugeruje, że elastyczne formy 
zatrudnienia niekoniecznie chronią perspektywy zawodowe osób młodych. 
 
Ogólny trend 

 
Po przebadaniu najnowszego trendu w zatrudnianiu młodzieży we wszystkich sektorach widać 
zasadniczo, że tendencja ta jest spadkowa, aczkolwiek w zakładach użyteczności publicznej mniej 
widoczna. Niektóre kraje, zwłaszcza Niemcy, wykazują całkiem dobre wyniki. Od roku 2008 w 
administracji publicznej w szczególności dało się odczuć stały spadek liczby i odsetka młodych 
pracowników.  
 
Rozmówca włoski poinformował na przykład, że odsetek pracowników sektora publicznego, którzy 
nie ukończyli 35 lat, wyniósł w roku 2010 połowę tej wielkości z roku 2001. Członek stowarzyszony 
z Hiszpanii stwierdził, że ostatnich latach praktycznie nie prowadzi się rekrutacji pracowników do 
sektora usług publicznych, niezależnie od wieku. 
 

Tendencja wzrostu niepewności zatrudnienia  
 
Jak wskazano w części dotyczącej niepewności zatrudnienia, określenie, które rodzaje 
zatrudnienia można uznać za niepewne, nie jest proste. W niniejszym krótkim przedsięwzięciu  
badawczym musieliśmy polegać na określeniu rodzajów zatrudnienia mogących skutkować 
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niepewnością, a następnie na dokładniejszych opisach przekazanych przez członków 
stowarzyszonych EPSU, które wskazują na sytuację niepewności. Dlatego też omawiamy zarówno 
pracę w niepełnym wymiarze czasu, jak i pracę tymczasową, wskazujemy jednak tylko obszary, w 
których może wystąpić niepewność. 
 
Praca w niepełnym wymiarze czasu była dla pracowników młodych nie bardziej prawdopodobna w 
roku 2010 (najnowsze dostępne dane Eurostatu) w sektorze usług publicznych niż we wszystkich 
branżach i sektorach wszystkich krajów UE. Jest ona jednak bardziej prawdopodobna we Francji, 
Włoszech i Szwecji - np. w Szwecji 62% młodych pracowników w sektorze usług publicznych 
pracuje w niepełnym wymiarze czasu, w porównaniu z 49% w całości gospodarki. Ta forma 
zatrudnienia przeważa wśród młodych pracowników w Holandii, jednak jest tam tak również w 
pozostałej części gospodarki. Z kolei w Wielkiej Brytanii jest ona znacznie mniej prawdopodobna - 
w niepełnym wymiarze czasu pracuje 29% osób młodych w sektorze usług publicznych w 
porównaniu z 39% ogółem. Do wielkości tych należy jednak podchodzić z pewną dozą ostrożności, 
gdyż obejmują one oświatę, gdzie zarówno młodzi pracownicy, jak i praca w niepełnym wymiarze 
czasu mogą występować częściej.  

 
W Holandii (gdzie wywiad skupiał się głównie na służbie zdrowia i opiece społecznej) osoby 
wchodzące dopiero na rynek pracy są obecnie z większym prawdopodobieństwem zatrudniane na 
umowy tymczasowe i/lub w niepełnym wymiarze czasu. Jest tak zwłaszcza w opiece domowej i 
opiece nad osobami starszymi, gdzie umowa może przewidywać pracę w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo przez 9 miesięcy. Jest to odpowiedź na dokonane w budżecie centralnym cięcia 
środków przeznaczanych dla finansowanych publicznie świadczeniodawców. Obecni pracownicy 
zachowali swoje umowy, jednak występuje wysoka rotacja (18% rocznie), a z osobami 
wchodzącymi na rynek pracy zawierane są umowy gorszej jakości.  
 
Szeroko występuje tendencja do uelastyczniania zatrudnienia w celu sprostania cięciom 
budżetowym, a konkretnie: rosnące wykorzystanie pracy zmianowej i dyżurów domowych zarówno 
w podstawowej, jak i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – jednak osoby młode zdają się mniej 
chętnie akceptować nowe systemy pracy. Wykorzystanie agencji pośrednictwa pracy jest 
niewielkie, z wyjątkiem osób o konkretnych umiejętnościach, takich jak anestezjolodzy i 
pielęgniarki ze specjalizacją. Przeważającą formą niepewnego zatrudnienia jest stosowanie 
elastycznych umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu, wynoszącym 16–30 godzin tygodniowo. 
Osobom nowo wchodzącym na rynek oferuje się zwykle umowy na czas określony - roczny okres 
„próbny” przedłużany jest nawet do czterech lat. Prawo pracy pozwala na stosowanie takich 
elastycznych form zatrudnienia, lecz młodzi pracownicy wykazują tendencję do niekorzystania z 
nich na stałe, co skutkuje wysoką rotacją personelu. 

 
W szwedzkiej służbie zdrowia zatrudnianie za pośrednictwem agencji również jest rzadkie, a praca 
w niepełnym wymiarze czasu, mimo że częsta, ma większy wpływ na starszych pracowników niż 
na młodszych. W domach opieki stosuje się natomiast szeroko tzw. umowy zero hours (bez 
ustalonego wymiaru czasu pracy), co ma szczególny wpływ na pracowników młodych - w systemie 
tym pracuje 10 tys. osób. Spodziewany jest również wzrost prywatnego świadczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej za pośrednictwem samorządów lokalnych (Arbetsförmedlingen 2011), co 
prawdopodobnie wpłynie na rodzaje etatów dostępnych dla osób młodych. 
 
W Grecji narzucona została niższa płaca minimalna dla młodych pracowników - dla osób powyżej 
25. roku życia wynosi ona 84% stawki podstawowej, a dla osób w wieku 17–19 lat jest jeszcze 
niższa. 

 
W Wielkiej Brytanii młodzi pracownicy stanowią nieproporcjonalnie wysoki odsetek wśród 
zatrudnianych za pośrednictwem agencji i w innych rodzajach pracy tymczasowej. Zjawisko to, 
według informacji przekazanych przez brytyjskiego rozmówcę, jest coraz częstsze w usługach 
publicznych zleconych firmom prywatnym.  
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W Niemczech pracownicy młodzi również są nieproporcjonalnie wysoko reprezentowani wśród 
pracowników tymczasowych, zwłaszcza tych z umową o pracę na czas określony (DGB 2012). 
Ogólnie umowy takie zawierane są z dwoma trzecimi młodych pracowników, aczkolwiek trzeba tu 
wliczyć względnie dużą liczbę praktykantów (OECD 2012).  
 
Członek stowarzyszony EPSU z Niemiec Ver.di poinformował, że w sektorze usług publicznych 
liczba pracowników pracujących w pełnym wymiarze czasu i na umowach na czas nieokreślony 
spadła w ciągu ostatnich 20 lat o połowę. Młodym pracownikom, którzy zdali egzaminy 
dopuszczające do służby publicznej, oferuje się umowy na czas określony, nieobjęte układami 
zbiorowymi. Wskutek tego znajdują się oni pod presją zaakceptowania niższej płacy w nadziei na 
przedłużenie zatrudnienia po zakończeniu umowy. DGB (2012) informuje także, że spośród 
sektorów objętych raportem tzw. minietaty występują szczególnie w służbie zdrowia i opiece 
społecznej. Owe miejsca pracy zajmują głównie kobiety, z nadreprezentacją zarówno pracowników 
młodych (poniżej 20 lat), jak i starszych (powyżej 64 lat).  
 
W Hiszpanii już w roku 2003 doszło do protestów przeciwko coraz powszechniejszemu stosowaniu 
niepewnego zatrudnienia w sektorze usług publicznych, zwłaszcza na poziomie samorządu 
lokalnego, gdzie presja na realizację budżetu w połączeniu ze zwiększonym popytem na usługi 
doprowadziła do nadużywania przez administrację lokalną umów tymczasowych. Odsetek umów 
tymczasowych wśród pracowników służby cywilnej wzrósł z 9,4% w roku 1987 do 22,8% w roku 
2004. Najczęściej zjawisko to występuje w administracji samorządowej (29,7%) i służbie zdrowia 
(29%). Według posiadanych informacji po roku 1999 zatrudnienie tymczasowe młodych 
pracowników było wyższe w sektorze publicznym niż w prywatnym. Rozmówca poinformował, że w 
sektorze publicznym nie korzysta się z usług agencji pośrednictwa.  
 
We Francji wielu młodym pracownikom oferowano bardzo krótkie umowy na etaty (głównie 
administracyjne) kategorii B. Wymiar czasu pracy na tych stanowiskach wynosi zwykle zaledwie 78 
godzin miesięcznie, a w przypadku osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji umowa może 
obowiązywać jedynie tydzień lub dwa. W wywiadzie z rozmówcą z Francji zidentyfikowano 
powszechną praktykę zatrudniania młodych pracowników na bardzo krótkie okresy, często bez 
umów o pracę, w sektorze rozrywki („animation”). Praktykę taką stosowali lokalni merowie, którzy 

w powszechnej opinii coraz częściej zachowywali się jak przedsiębiorcy. W odróżnieniu od 
pracowników starszych, znacznie bardziej prawdopodobne jest brak u młodych pracowników w 
administracji centralnej ustalonego statusu zawodowego.  
 

Zmiany w ochronie rynku pracy we Włoszech spowodowały osłabienie uprawnień młodych 
pracowników, a rozmówca z FP-CGIL oszacował, że niepewnych jest 50% miejsc pracy. Z drugiej 
strony w administracji publicznej i służbie zdrowia pojawia się niewiele nowych miejsc pracy. W 
ramach cięć oszczędnościowych dochodzi obecnie do redukcji liczby umów na czas określony i 
wstrzymania rekrutacji nowych pracowników.  
 
Jak się wydaje, przewaga niepewnych form zatrudnienia wśród ludzi młodych oferuje im niewielką 
ochronę przed bezrobociem. Przeprowadzone wywiady sugerują coś zupełnie przeciwnego: 
większą podatność na utratę pracy. Potwierdza to wniosek O’Higginsa (oparte na analizie badania 
siły roboczej dla 27 krajów UE), iż łatwość korzystania przez pracodawców młodych pracowników 
z umów tymczasowych jest pozytywnie skorelowana ze stopą bezrobocia wśród młodzieży. Nie 
udało nam się jednak znaleźć odpowiadającego temu zjawisku wzrostu stopy zatrudnienia w 
krajach o bardziej „elastycznych” rynkach pracy (O’Higgins 2012).  
 

Szkolenia, praktyki, staże 
 
Według O’Connella (2005), badającego Irlandię, osoby zatrudnione w dużych organizacjach i w 
sektorze publicznym prawdopodobnie skorzystają z większej liczby szkoleń niż zatrudnione w 
organizacjach małych i u pracodawców z sektora prywatnego. Podobnie badanie przeprowadzone 
w Holandii zaowocowało wnioskiem, iż zatrudnieni w administracji publicznej z największym 
prawdopodobieństwem (77% przypadków) skorzystali w roku 2009 ze szkoleń lub kształcenia 
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wewnętrznego (de Jong 2011). Ze szczegółów przekazanych nam w wywiadach wynika, że owa 
przewaga sektora usług publicznych zdaje się być zagrożona. 
 
Według informacji zebranych w holenderskim sektorze służby zdrowia na cele szkoleniowe 
przeznacza się co najmniej 3% budżetu. Szkolenia te obejmują jednak również rozwój zawodowy, 
nie są więc ukierunkowane konkretnie na osoby młode. W sektorze tym istnieje układ zbiorowy 
regulujący korzystanie ze stażystów i ustalający ich stawki wynagrodzenia. Cechą tej umowy jest 

niezaliczanie stażystów do całości personelu, a w konsekwencji niewykorzystywanie ich zamiast 
pracowników zatrudnionych na stałe. Swego czasu istniał tam system sponsorowanych staży 
szkoleniowych, jednak umarł on śmiercią naturalną. Pracodawcy chcieliby obecnie przywrócić go 
do życia i rozmawiają z administracją rządową na temat powołania funduszu szkoleniowego dla 
szpitali. Związki zawodowe nie biorą udziału w tych rozmowach. Stażyści w holenderskiej służbie 
zdrowia otrzymują 300 euro miesięcznie w przypadku zatrudnienia powyżej 6 tygodni, toteż 
pracodawcy starają się ograniczać staż do nie więcej niż 6 tygodni. Młodzi stażyści raczej nie 
skarżą się na takie traktowanie, gdyż ich kariera zależy od dobrej woli pracodawcy. 
 
W roku 2009 w Grecji do władzy doszedł Panhelleński Ruch Socjalistyczny (PASOK), który ogłosił 
rozwiązanie 50 tys. umów o pracę ze stażystami w sektorze publicznym. 

 
Rozmówca włoski podał liczbę 200 tys. niepewnych pracowników w administracji publicznej. 
Największą grupą młodych pracowników jest 80 tys. osób zatrudnionych na umowy o tzw. stałej 
współpracy, nieobjętych układami zbiorowymi, co w praktyce oznacza, że pełnią oni rolę nisko 
opłacanych stażystów. Przyjęcie w poczet stałego personelu sektora publicznego następuje w 
drodze egzaminów wstępnych (concorsi). 70 tys. młodych pracowników, mimo zdania tych 
egzaminów, nie otrzymało jednak stanowisk, które w niektórych przypadkach zniknęły w związku z 
likwidacją miejsc pracy.  
 
Umowy szkoleniowe o długości do dwóch lat ocalały, lecz również są przedmiotem tej samej 
polityki cięć. Według rozmówcy włoskiego w sektorze publicznym nie organizuje się praktyk, z 
wyjątkiem kilku staży w służbie publicznej ustanowionych na podstawie umów z uczelniami. W 
przypadku służby zdrowia istnieje w ramach szkoleń pielęgniarek kategoria stażystów 
obowiązkowych, posiadających określone uprawnienia. 
 
Dostęp do stanowisk w sektorze usług publicznych w Hiszpanii uzyskuje się po zdaniu egzaminów 
(opsiciones), poziom rekrutacji spadł jednak znacznie. W sektorze usług publicznych zatrudnia się 

obecnie bardzo niewielu młodych pracowników. W innych gałęziach gospodarki pracownikom 
ogranicza się ich prawa. Świeżo upieczonym absolwentom oferuje się tak zwane stanowiska 
szkoleniowe, które w rzeczywistości oznaczają pracę za mniejsze wynagrodzenie. 
 
Według brytyjskiego związku zawodowego Unison organy samorządowe (takie jak rady hrabstw 
Yorkshire i Kent) podejmowały konkretne działania celem zapewnienia, że osoby młode dołączą 
do siły roboczej, i oferowały praktyki, które jednak ustalane były na poziomie lokalnym. Wytyczne 
personalne rady hrabstwa Kent obejmują konkretne postanowienia dotyczące płatnych zwolnień 
na szkolenia i kształcenie. Rada powołała również specjalny  zespół dla młodszych pracowników o 
nazwie Greenhouse, która wykorzystuje media społecznościowe, aby wyrazić ich opinie, a także 
ustanowiła program praktyk obserwacyjnych, pomagający im czynić postępy w karierze. 
  

Specjalne programy rynku pracy dla młodzieży  
 
We Francji ustanowiono system o nazwie CIVIS, zapewniający powrót na rynek pracy. Obejmuje 
on trwającą do sześciu miesięcy opiekę w miejscu pracy nad 70 tys. osób w wieku 18–25 lat. 
Jednakże według urzędu statystycznego DARES tylko 38% z tych osób kontynuowało trwałe 
zatrudnienie. Ogółem w roku 2010 23,7% młodzieży pracowało na umowach szkoleniowych, co 
oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2007 (Le Monde z 20 czerwca 
2011). 

 



Szkolenia, zatrudnienie i godziwa praca dla młodych ludzi 

 

14 
 

W Czechach wprowadzany jest system subsydiów pracowniczych dla osób poniżej 30. roku życia 
zarejestrowanych jako bezrobotne przez ponad pięć miesięcy. System ten będzie oferować umowy 
będące połączeniem umów o pracę i szkoleniowych dla maksymalnie 5 tys. pracowników. Nie jest 
jednak jasne, czy będzie on miał zastosowanie do pracowników sektora publicznego (Hala 2011, 
EIRO). 
 
Zarówno poprzedni, jak i obecny rząd brytyjski podjął kroki w celu zwiększenia liczby praktykantów. 
Jednakże według rozmówcy z Unison ich liczba w sektorze publicznym jest proporcjonalnie 
mniejsza niż w prywatnym.  
 
W Bułgarii istnieje szereg specjalnych programów rynku pracy dla osób poniżej 29 lat. W 
szczególności jeden z nich, o nazwie „Start do kariery”, oferuje młodym, bezrobotnym 
absolwentom 6-miesięczne zatrudnienie w administracji publicznej. Obejmuje on również 
przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, lecz w roku 2010 ze stanowisk objętych programem 
korzystało łącznie jedynie 669 młodych pracowników.  

 

Dialog społeczny i układy zbiorowe 
 

Włoski układ zbiorowy dla sektora publicznego ustanawia maksymalny odsetek pracowników 
agencyjnych na poziomie 7%, lecz w praktyce personel taki nie jest wykorzystywany, gdyż uważa 
się go za zbyt drogi. W roku 2010 wśród 2,2 mln pracowników sektora publicznego pracownicy 
agencyjni stanowili 12,5 tys. Z drugiej strony 800 tys. tych pracowników pracowało na podstawie 
umowy o pracę na czas określony. 
 
Sięgająca roku 2006 włoska ustawa umożliwiała „stabilizację” niepewnych pracowników w 
administracji publicznej, co w praktyce oznaczało ich przeniesienie z personelu tymczasowego do 
stałego. Ostatni rząd był jej przeciwny, a droga do stabilizacji padła ofiarą tego sprzeciwu, cięć i 
wstrzymania rekrutacji. O ile w roku 2008 status pracowników stałych uzyskało 10 069 
pracowników tymczasowych, to w roku 2010 zaledwie 3496.  

 
Układ zbiorowy w holenderskiej służbie zdrowia stawia wymóg przekształcenia umów 
tymczasowych w stałe po upływie jednego roku. Nasz rozmówca poinformował jednak, że 
monitorowanie spełniania tego obowiązku jest trudne, gdyż pracodawcy próbują zawierać kolejne 
umowy na czas określony, a pracownicy zbyt przejmują się swoją pracą, aby się skarżyć. Stażyści 
nie powinni w zasadzie pracować bez nadzoru, lecz branżowy związek zawodowy obawia się, że 
taka sytuacja występuje powszechnie. W trakcie kampanii, której celem było nagłośnienie 
problemów związanych z elastycznym zatrudnieniem, związek otrzymał 1500 telefonów 
informujących o powszechnej pracy bez nadzoru. 

 
Wypracowane wcześniej porozumienie, w myśl którego hiszpańska administracja publiczna miała 
przejąć część odpowiedzialności za kryzys, przez zaoferowanie zwolnionych miejsc pracy młodym 
pracownikom, zostało wstrzymane po narzuceniu o 5%.redukcji płac w sektorze publicznym  

 
Według informacji zebranych w niemieckim sektorze energetycznym kwestia szkolenia, w tym 
ustalenie liczby praktykantów i ich przechodzenia na stałe stanowiska, regularnie poruszana jest w 
układach zbiorowych.  

 
Korzystanie z personelu agencyjnego we Francji oznacza, że szanse na lepszą umowę są 
niewielkie, gdyż nie obowiązują tu układy zbiorowe, młodzi pracownicy muszą więc polegać na 
minimum gwarancji ustawowych. Umowa szkoleniowa, zachęcająca pracodawców do 
przyjmowania pracowników na trwające do pięciu lat szkolenia dofinansowywane w 80% przez 
administrację rządową, została wstrzymana przez rząd Sarkozy'ego. Jednakże w sektorze 
wodociągowym, coraz częściej przechodzącym do sektora publicznego, konieczność 
wykształcenia wykwalifikowanej siły roboczej spowodowała przyjmowanie większej liczby 
stażystów do miejskich zakładów wodociągowych. Związki zawodowe próbują egzekwować 
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umowy regulujące szkolenia i staże, często jednak muszą polegać na przepisach ogólnych, które 
nie uwzględniają nowszych form pracy, takich jak krótszy czas pracy i krótsze umowy. 

 
Umowy zbiorowe w brytyjskim krajowym sektorze publicznym nie poruszają specjalnie tematu 
zatrudnienia młodych pracowników, aczkolwiek w Narodowej Służbie Zdrowia miały miejsce 
pewne dyskusje (nieprowadzące na obecnym etapie do porozumienia). 

 
Opracowany przez rząd szwedzki plan zatrudniania młodzieży został poprawiony po konsultacjach 
ze związkami zawodowymi i obejmuje „gwarancję” dla osób bezrobotnych przez ponad trzy 
miesiące. Końcowym etapem programu jest praktyka, mająca w założeniu prowadzić do stałego 
zatrudnienia. Na etapie tym znajduje się 212 młodych ludzi, część w sektorze publicznym. Z 
drugiej strony środki rządowe na szkolenia osób już zatrudnionych są wycofywane z powodu cięć 
finansowych.  

 

Rola sektora publicznego 
 
Włoski sektor usług publicznych, w którym istniała pewna forma systemu zasług, obecnie już w 
zaniku, był kiedyś postrzegany jako punkt odniesienia. Według naszego rozmówcy obecnie poziom 
dostępu do zatrudnienia w sektorze publicznym jest dziś niższy. Do sektora publicznego przyjęto w 
roku 2010 niecałe 53 tys. pracowników, a w całej służbie zdrowia i służbie cywilnej w owym roku 
więcej pracowników zakończyło pracę niż ją rozpoczęło. 

 
We francuskim sektorze usług publicznych, zwłaszcza ogólnokrajowych, według informacji 
naszego rozmówcy perspektywy są niewielkie, aczkolwiek sektor ten próbuje wpłynąć na typ 
kształcenia oferowany w szkołach, tak aby przystosować absolwentów do swoich potrzeb. Od roku 
2007 pracodawcy mają obowiązek zapewniać szkolenia wewnętrzne jedynie w wym iarze 20 
godzin rocznie, co w opinii związków zawodowych jest niewystarczające. Sektor ten znajduje się 
pod ostrzałem - choć nadal jest lepszym pracodawcą w kwestii bezpieczeństwa zatrudnienia i 
płacy minimalnej, ma mniejsze możliwości odgrywania roli modelowego pracodawcy.  

 
Holenderska służba zdrowia podejmowała kiedyś różne działania profilaktyczne, np. oferowała 
umowy świeżo upieczonym absolwentom szkół pielęgniarskich. Były to umowy szkoleniowe 
zawierane na trzy lata i dziewięć miesięcy ze szkoleniem w pracy. Umowy te już nie istnieją, a 
większość szkolenia odbywa się w salach lekcyjnych. Praca w sektorze publicznym nigdy nie była 
atrakcyjna, lecz obecnie znika również bezpieczeństwo takiego zatrudnienia. Jednocześnie 
zmniejszone zatrudnienie zachęca do tworzenia podziałów między pracownikami młodszymi a 
starszymi, postrzeganymi jako „przyklejeni do stołków”. Jest tak, ponieważ nie ma już możliwości 
skorzystania z wcześniejszej emerytury, a pracownicy muszą pracować do ukończenia 67. roku 
życia. 
 
Niektóre samorządy w Wielkiej Brytanii promują się jako pracodawcy na targach pracy i uczelniach. 
Często lepiej niż sektor prywatny wywiązują się z obowiązków ustawowych, zwłaszcza 
dotyczących zakazu dyskryminacji (np. wiekowej). Jednakże postępujące cięcia sprawiają, że jest 
to coraz trudniejsze. Ludzie młodzi mogą być zmuszeni do podjęcia pracy agencyjnej lub na 
umowę na czas określony, aby w ogóle wejść do zasobów pracy. Prywatyzacja ma szczególny 
wpływ na sektor usług publicznych, zwłaszcza stanowiska gorzej opłacane, które stają się coraz 
bardziej elastyczne i potencjalnie niepewne. 
 
Pomimo rządowego ogólnokrajowego programu zatrudniania młodzieży, praktykanci szkolący się 
na asystentów położniczych w Szwecji nie otrzymują obecnie ofert stałego zatrudnienia. Dziesięć 
lat temu ludzie młodzi mogli dostać się do służby zdrowia poprzez praktyki letnie. Dziś jest to o 
wiele trudniejsze, gdyż o mniejszą liczbę miejsc ubiega się więcej chętnych. W szpitalach 
interpretacja układów zbiorowych oferowanych pracownikom, aż do poziomu pojedynczego 
oddziału, jest znacznie bardziej elastyczna.  
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Pozycja młodych ludzi na rynku pracy uważana jest za trudną. Wiele rządów wdrożyło programy, 
których celem jest zwiększenie zdolności młodzieży w wieku roboczym do zdobycia pracy, 
ewentualnie odbycia szkoleń, które mają zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia. Komisja 
Europejska, w szczególności w ramach inicjatywy z roku 2010 o nazwie „Mobilna młodzież”, 
również skupia się na poprawie perspektyw osób wchodzących na rynek pracy poprzez 
kształcenie i szkolenie młodzieży, ułatwianie mobilności na studiach i pracy oraz oferowanie 
nowych ram zwalczania bezrobocia wśród ludzi młodych. Właśnie w tym kontekście EPSU zleciła 
przygotowanie niniejszego artykułu. Inicjatywa ta nie porusza jednak roli sektora publicznego jako 
pracodawcy, lecz jedynie jako podmiotu ułatwiającego zatrudnienie w innych miejscach (na 
przykład poprzez publiczne agencje zatrudnienia lub oświatę). 
 
W raportach dotyczących interwencji na krajowych rynkach pracy, badanych na potrzeby 
niniejszego artykułu, oraz w wywiadach z członkami stowarzyszonymi EPSU, godny uwagi jest fakt, 
że tylko niewielka liczba inicjatyw skierowanych do młodzieży (a żadna z nich wyłącznie) przejawia 
się zatrudnieniem w sektorze publicznym. Wydaje się to kontynuacją trendu zaobserwowanego 
wcześniej. W opublikowanym w roku 2007 badaniu Banku Światowego odkryto, że strategię 
bezpośredniego zatrudniania w celu zmniejszenia bezrobocia młodzieży stosowano w niektórych 
stanach USA i prowincjach Kanady, lecz nie w krajach europejskich (Betcherman i in. 2007). 
Podobnie w raporcie Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia zatytułowanym Środki 
zatrudnienia młodzieży w roku 2010 (opublikowanym w lutym 2011) nie informowano o żadnych 
inicjatywach związanych z rolą państwa jako pracodawcy. Od jednego lub dwóch rozmówców 
uzyskaliśmy informacje, że wcześniejsze inicjatywy mogące pomóc młodym pracownikom znaleźć 
zatrudnienie w sektorze publicznym zostały wstrzymane bądź to wskutek zmiany ekipy rządzącej, 
bądź w ramach środków obliczonych na zaciskanie pasa. 
 
Polityka Komisji koncentruje się, jak się zdaje, na zapobieżeniu wczesnemu opuszczaniu przez 
młodzież szkół i zwiększeniu odsetka osób wchodzących w dorosłość, które kontynuują naukę na 
szczeblu wyższym. Aczkolwiek istnieją wyraźne dowody potwierdzające tezę, iż ludzie młodzi o 
mniejszych kwalifikacjach mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia, nie oznacza to, że 
podniesienie ogólnego poziomu kwalifikacji przełożyłoby się na spadek liczby osób bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo. Informacje przekazane przez członków stowarzyszonych, zwłaszcza 
dotyczące administracji publicznej, sugerują, że sektor usług publicznych coraz mniej chętnie 
zatrudnia ludzi młodych w ogóle, niezależnie od ich kwalifikacji, oraz że ludzie młodzi o wysokich 
kwalifikacjach de facto tracą szansę na zaistnienie w tym sektorze. 
 
Większość rozmówców podkreśliła także, iż prawa pracowników są ograniczane także poza 
sektorem usług publicznych w sposób, który wywiera szczególny wpływ na młodych pracowników. 
Wynikająca stąd niepewność umów sprawia, że młodzi pracownicy są bardziej podatni na kryzysy 
gospodarcze i środki obliczone na zaciskanie pasa. Jeśli chodzi o miejsca pracy, niniejsze badanie 
potwierdza stanowisko zajęte przez Fundację, to jest że: „Polityka rządów wobec młodych 
pracowników wykazuje ogólną tendencję do akcentowania wejścia ludzi młodych na rynek pracy, 
niezależnie od jakości dostępnych miejsc pracy” (Eurofound 2011a). Można posunąć się jeszcze 
dalej i stwierdzić, że dla ludzi młodych nawet stanowiska o niskiej jakości stają się w niektórych 
częściach sektora publicznego rzadkością. Także i tutaj Fundacja nie wspomina o żadnych 
konkretnych strategiach aktywizacji rynku pracy, które zakładałyby zmobilizowanie zasobów 
państwa jako pracodawcy. 
 
Według jednego z brytyjskich pracowników naukowych rządy stające w obliczu obecnego kryzysu 
finansowego mogą wybrać albo tworzenie bezpośrednich stanowisk („tradycyjne stanowisko 
antycyklowe”), albo likwidację „przywilejów” personelu sektora publicznego (dotyczących np. płacy, 
stażu pracy lub emerytur) (Parry 2011). Jak się zdaje, większość rządów państw UE wybrała drugą 
opcję. 
 
Podejście takie może wydawać się krótkowzroczne. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy obliczyła, że przyjęcie do pracy tylko 10% europejskich NEET pozwoliłoby 
oszczędzić (ostrożnie szacując) 10 mld euro wydatków publicznych rocznie (Eurofound 2011a). 
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Sugeruje to, że powrót do zatrudniania ludzi młodych może być dla państw opłacalny mimo 
ponoszenia kosztów. Jest to rozwiązanie bardziej sensowne niż sugestia OECD dotycząca 
starzenia się personelu administracji rządowej, mianowicie że „spodziewana fala odejść na 
emeryturę może stanowić dla rządów szansę restrukturyzacji personelu w drodze zmniejszenia 
poziomów zatrudnienia” (OECD 2011). 
 
Sytuacja obrazowana w raporcie w przeważającej większości wypadków sugeruje, że jeśli odsetek 
niepewnych miejsc pracy młodych pracowników w sektorze usług publicznych jest niewielki, jest to 
skutkiem występującego w dużej mierze wyeliminowania ich z omawianych sektorów, 
spowodowanego ich już wcześniej niepewnym charakterem. Zjawisko to wydaje się nie dotyczyć w 
tak dużym stopniu zakładów użyteczności publicznej – jedno czy dwa sprawozdania oraz garść 
danych statystycznych dostępnych na poziomie sektorowym sugerują, że kontynuuje się praktyki i 
inne szkolenia skierowane do młodych pracowników (np. we Francji i Niemczech). Możliwe, że, z 
uwagi na dużą kapitałochłonność tych branż, koszty osobowe przedstawiają względnie niewielki 
odsetek całości kosztów, niemniej brak odnawianego zasobu wykwalifikowanych pracowników 
może mieć oczywiście katastrofalne skutki. 
 
W służbie zdrowia cięcia wydatków i restrukturyzacja sugerują osobom zaangażowanym już w 
poszukiwanie szkoleń, że perspektywy stałej pracy w wybranej przez nich specjalizacji są mniejsze. 
Równocześnie rozwijający się sektor opieki społecznej przyciąga ludzi młodych, którzy zatrudnieni 
są na różnych rodzajach elastycznych umów - na przykład w niepełnym wymiarze czasu bez 
stałych godzin.  
 
Administracja publiczna w całej Europie stała się domeną osób w wieku średnim i 
przedemerytalnym, do której praktycznie nie mają dostępu ludzie młodzi, niezależnie od 
posiadanych kwalifikacji. Nie braliśmy jednak pod uwagę sytuacji młodych pracowników w 
usługach zlecanych na zewnątrz lub sprywatyzowanych, aczkolwiek osoby takie wspominano 
kilkakrotnie w wywiadach. Dane Eurostatu mają tę wadę, że nie pozwalają zidentyfikować 
niektórych z tych pracowników w sektorach, w których są zatrudnieni, a zamiast tego umieszczają 
ich w sektorze bezpośredniego pracodawcy, zwykle sektorze usług prywatnych. 
 
W opisanych okolicznościach nie dziwi fakt, że nie napotkaliśmy prawie żadnych inicjatyw 
dotyczących rozwoju karier lub mających na celu poprawę jakości pracy świadczonej przez 
młodych pracowników. Większość naszych rozmówców poinformowała, że uprzednio stosowane 
praktyki mogące zapewnić postępy w karierze lub przejście od zatrudnienia tymczasowego do 
stałego (jak w przykładzie ulepszania jakości zatrudnienia) zostały przez pracodawców porzucone. 
Istnieje, ogólnie rzecz biorąc, spory kontrast między wydawanymi przez administrację rządową 
oświadczeniami dotyczącymi potrzeby poprawy zatrudnienia młodzieży a etatami faktycznie 
oferowanymi młodym ludziom przez sektor usług publicznych. 
 
Nie oznacza to, że wina leży wyłącznie po stronie pracodawców publicznych. W części wywiadów 
jako czynnik zniechęcający młodych ludzi do szukania pracy w sektorze usług publicznych 
wskazywana była polityczna atmosfera wrogości wobec tego sektora. Niewątpliwie w obronie tych 
usług w całej Europie wyróżniały się związki zawodowe i należący do nich pracownicy. Media 
często przedstawiają je jako broniące przywilejów, na które państwo nie może sobie pozwolić, 
próbując tym samym wykazywać różnice interesów pracowników sektora prywatnego i publicznego.  

 

Inicjatywy związków zawodowych 
 

Związki zawodowe w Holandii wywalczyły rezygnację z niższych stawek płac dla osób w wieku 16–
21 lat na tej podstawie, że stanowiłyby one dyskryminację, wiedząc przy tym jednak, że na 
pracowników służby zdrowia zawsze będzie popyt (toteż wyższe stawki nie pogarszają perspektyw 
zatrudnienia). Jednakże ustanowienie Sieci Młodych EPSU postawiło przed związkiem 
zawodowym służby zdrowia NU'91 pytanie, co powinien uczynić dla swoich młodszych członków. 
Po zebraniu odpowiedzi tych członków na kwestionariusz dotyczący oczekiwań wobec związku i 
ich chęci szerszego zaangażowania się w jego działalność założono sieć pracowników, 
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początkowo wykorzystującą media społecznościowe. Stosując istniejące ustalenia czasowe z 
placówkami służby zdrowia, związek ma nadzieję rozbudowywać się rękoma młodych ochotników, 
na przykład odwiedzających szkoły, a rada związku ustanowiła rozwiązanie potrzeb młodych 
członków priorytetem na nadchodzący rok. 

 
Włoska konferencja związkowa CGIL rozpoczęła konkretne kampanie poświęcone wykluczeniu 
młodych pracowników z rynku pracy pod hasłem: „Młodzi ludzie nie są już gotowi na wszystko”. 
Wykorzystując media społecznościowe i flash moby, związki wychodzą do ludzi i zwiększają ich 
świadomość, rekrutując jednocześnie nowych, młodych członków. Kampania ma na celu 
przeciwstawienie się publicznemu przedstawianiu młodzieży jako bezczynnej i tkwiącej w domach. 

 
Kretsos (2011) poinformował, że greckie związki zawodowe podejmują działania dotyczące 
pracowników sektora usług publicznych i administracji samorządowej z umową na czas określony i 
domagają się wzrostu względnej podwyżki stawek wynagrodzenia młodzieży w układach 
zbiorowych. Działania te jednak miały miejsce zanim nastąpił kryzys. Greckie związki zawodowe 
nie gromadzą danych dotyczących wieku swoich członków. Podobnie duże konfederacje związków 
nie posiadają systematycznego podejścia do organizowania konkretnych grup. W konfederacji 
związków zawodowych z sektora prywatnego GSCE istnieje komitet młodych członków, 
funkcjonuje on jednak głównie na poziomie międzyinstytucjonalnym (np. międzynarodowym).  
 

Szwedzkie związki zawodowe informują, że duży odsetek młodych pracowników nie przystępuje 
do funduszu utraty zatrudnienia, co oznacza również, że nie wstępuje do związków (które 
rozdysponowują ten fundusz). Rozmówca ze związku Kommunal poinformował, że po okresie 10 
lat, w którym nie istniała osobna struktura dla młodzieży, jest ona ponownie rozważana. Trwa 
zbieranie pomysłów innych związków zawodowych. 

 
Francuska konfederacja CGT prowadzi kampanię dotyczącą dostępu młodych ludzi do mieszkań. 
Angażowała się również w kampanie przeciwko rosnącej niepewności zatrudnienia młodzieży. 
Konfederacja stosuje rozmyślną zasadę przekazywania większej odpowiedzialności młodym 
aktywistom, gdyż to oni z największym prawdopodobieństwem przyciągną młodych członków. 
Takie działanie daje efekty w postaci wzrastającej liczby nowych młodych członków. 
 
W Wielkiej Brytanii związek Unison zachęca lokalnych negocjatorów do walki o dobrej jakości 
programy praktyk, a członkom-praktykantom oferuje niską składkę członkowską (10 funtów 
rocznie). Związek angażuje się również w lobbing dotyczący poziomu ogólnokrajowej płacy 
minimalnej oraz przyjęcie przez pracodawców wyższej płacy zapewniającej godne warunki życia w 
Londynie. Wspólnie z Krajowym Związkiem Studentów prowadzona jest kampania promująca 
członkowstwo w związkach zawodowych i oferująca młodym członkom szkolenia z metod 
prowadzenia kampanii, mające na celu zwiększenie ich pewności siebie. Do związku należy 74 tys. 
członków mających poniżej 27 lat (na łączną liczbę 1,4 miliona). Podczas przygotowań do 
jednodniowego strajku sektora publicznego w dniu 30 listopada 2011 do związku dołączyło 6 tys. 
nowych członków w wieku poniżej 27 lat. 
 
Bułgarski związek zawodowy służby zdrowia (FTU-HS) wskazał młodych pracowników jako 
konkretną grupę docelową w zaplanowanym na lata 2011–2016 programie działań. Na kongresie 
w roku 2011 związek przyjął uchwałę o przyciąganiu osób młodych i zachęcaniu ich do 
uczestniczenia w związku. Oprócz przygotowywania rekrutacji i szkoleń związek planuje rozwijać 
związane z pracą plany szkoleniowe oraz dostosowywać układy zbiorowe do potrzeb 
specyficznych dla młodzieży. Na przykład w służbie zdrowia konkretnym celem jest podniesienie 
minimalnego wynagrodzenia dla najmniej zarabiających, grupy, w której duży odsetek stanowią 
młodzi pracownicy. Dodatkowo (również w ramach krajowego układu dla służby zdrowia) 
wynegocjowano dodatkowy urlop na szkolenia i wstępną kwalifikację. 
 
W ramach negocjacji z niemieckim rządem federalnym i władzami miejskimi związek Ver.di 
wywalczył dodatkowe 90 euro na stażystów i umowy otwarte osób, które zdały egzamin wstępny 
(równolegle z podwyżką płac innych pracowników o 6,3%). 
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W czeskiej konfederacji CMKOS powołano Radę Młodych. Stanowiska w niej zajmowane są z 
wyboru i wiążą się z pracą w pełnym wymiarze czasu. Tym niemniej w społeczeństwie czeskim 
wciąż pokutuje niechętny stosunek do związków zawodowych z powodu ich roli w poprzednim 
ustroju. Aby zwalczać błędne wyobrażenia wśród młodzieży, związki poszukują lepszego dojścia 
do szkół, najpierw jednak muszą zdobyć poparcie związków nauczycieli, których członkowie są, jak 
się zdaje, niechętni takim eksperymentom. 
 
Jak przyznali niektórzy rozmówcy, związki zawodowe były mniej widoczne w obronie młodych 
pracowników lub utrzymaniu ścieżek dostępu młodzieży do pracy w sektorze publicznym. 
Komentując greckie doświadczenia sprzed dwóch lat, pracownik naukowy Lefteris Kretsos wskazał, 
że „Kluczem do zrozumienia uczestnictwa ludzi młodych w związkach zawodowych jest ich 
sytuacja na rynku pracy” (Kretsos 2011). Dziś to stwierdzenie jest jeszcze bardziej prawdziwe. 
Możemy zaobserwować zwrócenie się niektórych członków stowarzyszonych EPSU ku młodym 
członkom (i potencjalnym członkom), choć oczywiście część z nich nie jest pewna, jak najlepiej do 
tego się zabrać. Wywiady jedynie w niewielkim stopniu dowiodły stałej obecności interesów 
młodych pracowników w związkowych strategiach negocjacyjnych, aczkolwiek zarówno związki, 
jak i ludzie młodzi znajdowali się w centrum niedawnych działań przeciwko zwiększaniu 
dorywczości pracy.  
 
Zastosowana przez nas metodologia przeprowadzania tylko jednego wywiadu ze związkiem 
zawodowym w każdym państwie członkowskim UE (podyktowana dostępnością funduszy) nie 
dawała nadziei na wykrycie wielu przykładów dobrych praktyk w mobilizowaniu młodych członków. 
Przypuszczamy, że praktyki takie istnieją, choć stosowane są na poziomie bardziej lokalnym.  
 

Wnioski  
 

Ogólne konsekwencje badania 
 

Niepewna praca w sektorze usług publicznych może być problemem dla ludzi młodych, zwłaszcza 
będących na stażu lub nieposiadających długiego okresu zatrudnienia. W części krajów umowy na 
czas określony stały się dla niektórych grup pracowników, zwłaszcza młodych, normą. Jednakże 
zasadniczą trudność wydaje się stanowić fakt, że istniejąca już wcześniej niepewność zatrudnienia 
młodych pracowników (w aspekcie zabezpieczenia miejsca pracy) oznacza, że w razie zwolnień 
tracą oni pracę jako pierwsi. Fakt, że młodzi pracownicy z o wiele większym 
prawdopodobieństwem są nisko opłacani (a jak potwierdziły wywiady, w niektórych przypadkach 
zdarza się to również w sektorze usług publicznych), zdaje się ich nie wiązać z zajmowanym 
stanowiskiem. I tak już niskie poziomy zatrudnienia młodych pracowników pogorszyło zwalnianie 
pracowników pracujących na podstawie umów na czas określony i umów szkoleniowych/staży. W 
dłuższej perspektywie przekłada się to na starzenie się personelu sektora usług publicznych.  

 
Zjawisko to jest najbardziej widoczne w administracji publicznej, a w szczególności w służbie 
cywilnej szczebla centralnego. Dalszego zbadania wymagają konsekwencje szybkiego starzenia 
się personelu administracji publicznej dla świadczenia usług i spadku doświadczenia (w miarę 
odchodzenia na emerytury) oraz wypracowywania świadczeń na przyszłe emerytury (gdyż 
mniejsza liczba nowo przyjętych oznacza mniejsze składki na programy emerytalne). Autor 
przypuszcza, że osoby ideologicznie zaangażowane w zmniejszanie rozmiarów państwa 
wykorzystują obecny trend do zaciskania pasa jako przykrywkę dla zamrożenia rekrutacji, w 
praktyce doprowadzając do wykruszenia się personelu (aczkolwiek w wolniejszym tempie wskutek 
podwyższenia wieku emerytalnego). 

 
Wcześniejsze porozumienia i praktyki, które mogłyby uchronić młodych pracowników przed 
nadmiernym osłabieniem zabezpieczenia pracy są porzucane, czasami przy biernej postawie 
związków zawodowych, które znalazły się w sytuacji walki na kilku frontach jednocześnie (np. 
obrony zarówno miejsc pracy, jak i emerytur).  
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Rządy nie tylko nie skorzystały z zasobów publicznych, aby przeciwdziałać konsekwencjom 
niedawnych kryzysów ekonomicznych dla zatrudnienia młodzieży, lecz wręcz pogorszyły sytuację, 
wypowiadając umowy na czas określony lub ich nie odnawiając, kończąc staże i praktyki mogące 
prowadzić do stałego zatrudnienia oraz zmniejszając poziom finansowania szkoleń wewnętrznych. 
Gdyby administracje publiczne krajów europejskich utrzymały poziom zatrudnionych 25-latków z 
roku 2008 (który był wtedy i tak niski w porównaniu z resztą gospodarki), co najmniej 100 tys. 
młodych ludzi w Europie miałoby obecnie pracę. Gdyby zatrudnienie młodzieży utrzymało się na 
tym samym poziomie ilościowym, w Europie byłoby o 165 tys. mniej bezrobotnej młodzieży. 
Uderzające, że to właśnie aspekt zatrudnienia młodzieży, nad którym rządy państw europejskich 
sprawują bezpośrednią kontrolę, wykazuje tak słabe wyniki. Młodzież w Europie może wyciągnąć z 
tego zasadny wniosek, że zapewnienia rządów o dbaniu o nią są pustymi frazesami. Reformy 
rynku pracy wpłynęły również ujemnie na jakość pracy dostępnej dla młodzieży poza sektorem 
usług publicznych. Jak się wydaje, po kryzysie 2008 roku młodzi ludzie nie znajdą na burzliwym 
rynku pracy bezpiecznych przystani.  

 
Należy również poruszyć ogólniejszą kwestię uczestnictwa młodzieży w podstawowych aspektach 
zbiorowego zapewniania świadczeń socjalnych. Jeśli personel sektora usług publicznych 
zrezygnuje z młodzieży, wzrasta prawdopodobieństwo, że staną się one dla młodych czymś 
obcym. Spowoduje to utratę możliwości przekazania przez obecny personel etosu usług 
publicznych albo, co gorsza, pozostawienie go rękach prywatnych wykonawców, konsultantów i 
menedżerów, którzy go nie podzielają. 
 

Konsekwencje dla polityki UE 
 
Trzeba wziąć pod uwagę nacisk Komisji na promowanie mechanizmów podażowych, takich jak 
szkolenia dla osób bezrobotnych lub zmiany w publicznych agencjach zatrudnienia. Przydatne 
byłoby poświęcenie większej uwagi środkom, które mogliby stosować pracodawcy z sektora 
publicznego w drodze bezpośredniej interwencji, aby zwiększyć liczbę dobrych jakościowo, 
bezpiecznych miejsc pracy dostępnych dla młodzieży. 

 
Oczywiście takie podejście przedstawia trudności w sytuacji, gdy większość rządów zdaje się 
przyjmować tradycyjne twierdzenie, że wydatki na usługi publiczne to wydatki stracone. Tym 
niemniej niniejszy, krótki artykuł sugeruje, że twierdzenie to zawodzi w szczególności wobec ludzi 
młodych, oraz że należy podjąć dodatkowe działania w celu szczegółowego zbadania problemu. 
Należy zwłaszcza zbadać potencjalną rolę, którą mogliby odegrać pracodawcy publiczni w 
zmniejszaniu poziomu NEET. 

 
Kampania walki z niepewnym zatrudnieniem musi wyraźniej skupić się na opracowaniu jego 
typologii, lecz również zbadaniu związków między oszczędnościami publicznymi a dostępnością 
stanowisk najniższego szczebla w sektorze usług publicznych dla młodzieży. W rozwijaniu polityki i 
dialogu społecznym na poziomie UE należy uwzględnić rozmiary ubóstwa wśród młodych 
pracowników, być może jako element dyskryminacji wiekowej. 

 

Konsekwencje dla EPSU 
 
W swoim zeszłorocznym raporcie dotyczącym roli partnerów socjalnych i rządów w zaradzaniu 
skutkom kryzysu dla ludzi młodych Fundacja zasugerowała, co następuje: „Skutkiem kryzysu jest 
niebezpieczeństwo stworzenia i pogłębienia podziałów między pokoleniami oraz 
nieproporcjonalnego upośledzenia ludzi młodych. Brak zabezpieczenia wiążący się z niepewną 
pracą stwarza całkiem realną możliwość przełożenia się problematycznych doświadczeń z pracy w 
młodości na zmniejszone szanse w dalszym okresie życia oraz grozi powtórnym odłączeniem 
młodych ludzi od nurtu społeczeństwa obywatelskiego”. (Eurofound 2011a) 

 
Sytuacja ta może jeszcze się pogorszyć, jeśli w związkach zawodowych sektora usług publicznych 
pozostanie niewielu lub zero młodych ludzi. Członkowie stowarzyszeni EPSU są, jak się wydaje, 
na wczesnych etapach przekierowywania swoich działań na potrzeby młodych pracowników. 
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Konieczne jest jednak zlokalizowanie i bardziej szczegółowe opisanie konkretnych doświadczeń 
dobrych praktyk. Przeprowadzającym niniejsze badanie nie wystarczyło na to zasobów, jasnym 
jest jednak, że w części przypadków rozpoczęto już prace nad rozwijaniem organizacji dla młodych 
członków w reakcji na założenie Sieci Młodych EPSU.  

  
Jeśli prace te mają być skuteczne, muszą istnieć jakieś kanały komunikacji między młodymi 
członkami i osobami biorącymi udział w strukturach dla młodych. Pewną rolę mogą tu odegrać 
eksperymenty z mediami społecznymi, jednak jeśli odbywają się one poza strukturami decyzyjnymi 
związków, młodzi członkowie mogą zacząć podejrzewać, że spycha się ich na boczny tor.  

 
Kluczowym wnioskiem z niniejszego badania jest stwierdzenie, że lata braku koncentracji na 
rozwijaniu obecności młodych pracowników w sektorze usług publicznych w połączeniu z obecnym 
trendem ku „zaciskaniu pasa” spowodowały praktyczną niedostępność publicznego zatrudnienia 
dla ludzi młodych. Jest to główny temat kampanii, sprzyjający przygotowaniu wyróżniającej się 
kampanii europejskich związków zawodowych zdolnej dotrzeć do coraz bardziej niespokojnej 
warstwy młodzieży. EPSU może chcieć rozważyć, w jaki sposób przygotować „gwarancje dla 
młodzieży” pomyślane specjalnie dla sektora usług publicznych. 
 

Obszary dalszych badań 
 
Zwyczajową praktyką badaczy jest umieszczanie na końcu sprawozdań - sugestii dotyczących 
dalszych badań - ten artykuł nie stanowi wyjątku, W trakcie pracy autorzy dostrzegli szereg 
obszarów, w których rola publicznego zatrudniania młodzieży została słabo zbadana lub 
zrozumiana. Wyróżniają się tu trzy kluczowe obszary: 

 
Prywatyzacja i zlecanie na zewnątrz: możliwe, że prywatni wykonawcy pracujący w sektorze 
usług publicznych częściej wykorzystują formy zatrudnienia mogące prowadzić do niepewnośc i, 
chętniej również zatrudniają młodych pracowników. Związek ten wymaga dalszego zbadania. 
 
Wykorzystanie planów zatrudnienia do wspierania miejsc pracy w sektorze usług 
publicznych: bezpośrednie zatrudnienie przez sektor usług publicznych nie jest szeroko 
omawiane w pozycjach poświęconych interwencjom na rynku pracy. Można by tu było z pożytkiem 
rozważyć możliwość zapewnienia osobom młodym rzeczywistych możliwości pracy, odpowiednich 
szkoleń, bezpiecznego zatrudnienia i lepszych usług publicznych. 
 
Lokalne dobre praktyki, zwłaszcza w zakładach użyteczności publicznej: odnieśliśmy 

wrażenie, że w zakładach użyteczności publicznej przywiązuje się większą wagę do dobrej jakości 
szkoleń i zatrudniania młodych ludzi niż w innych badanych sektorach, lecz z uwagi na brak czasu 
nie zdołaliśmy odnaleźć konkretnych przykładów. Jest to z pewnością obiecujące pole dla dalszych 
badań. 
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Metoda badania  

 

Wybór sektorów i krajów 
Wyboru krajów do dokładniejszego zbadania EPSU dokonała w oparciu o zasadę przekroju 
ogólnoeuropejskiego oraz wytypowanie tych członków stowarzyszonych, którzy z największym 
prawdopodobieństwem przekażą pożyteczne doświadczenia. Wybrano następujące kraje: Bułgaria, 
Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. 
 
Z członkiem stowarzyszonym EPSU z każdego z tych krajów przeprowadzono wywiady, łącznie z 
dziewięcioma (niestety nie udało się przeprowadzić wywiadu z członkiem z Grecji).  
 
Na życzenie EPSU badaniem objęto trzy sektory usług publicznych, jak opisano poniżej. Należy 
również zauważyć, że z uwagi na różnorodność krajowych modeli świadczenia usług pracownicy w 
tych sektorach mogą być zatrudniani przez państwo, pracodawców prywatnych lub organizacje 
non profit, a w niektórych przypadkach w danych statystycznych uwzględniane są wszystkie trzy 
rodzaje zatrudnienia. 

 
Administracja publiczna i obronność; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: kategoria 
obejmująca administrację rządową (służbę cywilną) i samorządową, w tym szczebla regionalnego. 
W krajowych i europejskich danych statystycznych zalicza się czasem do tej kategorii 
funkcjonariuszy organów porządku publicznego i żołnierzy sił zbrojnych, aczkolwiek nie są oni 
przedmiotem niniejszego badania. Łączne zatrudnienie w tej kategorii w całej UE wynosi 15,3 mln 
osób (wszystkie podane w tej części wielkości obliczone zostały na II kwartał 2011, chyba że 
podano inaczej). Odsetek osób, które nie ukończyły 25 lat, wynosił w roku 2005 6,4%, a II kwartale 
roku 2011 spadł do 4,8%.  
 

Służba zdrowia i organy pomocy społecznej: kategoria ta obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, 
opiekę w przypadkach nagłych (szpitale) i opiekę społeczną (np. nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi). Jest ona świadczona różnymi sposobami, przez administrację rządową i 
samorządową oraz różnych świadczeniodawców publicznych, prywatnych i non profit. Łączne 
zatrudnienie w UE wynosi 22,2 miliona. Odsetek osób, które nie ukończyły 25 lat, wynosił w roku 
2005 7,5%, a w roku 2011 nieznacznie wzrósł do 7,6%.  
 
Zakłady użyteczności publicznej: kategoria ta obejmuje dostawców gazu, energii elektrycznej i 
wody oraz przetwórnie odpadów. Zakłady te są własnością państwa lub podmiotów prywatnych, w 
zależności od obowiązującego w danym kraju systemu. Łączne zatrudnienie w UE wynosi 1,7 
miliona (elektrownie, gazownie itd.) i 1,6 miliona (wodociągi, oczyszczalnie ścieków). Odsetek 
osób, które nie ukończyły 25 lat, wynosił w roku 2005 5,8%, a w roku 2011 utrzymał się 
prawdopodobnie na tym samym poziomie: 6,2% w sektorze gazu, energii elektrycznej itd. oraz 
5,4% w sektorze wody i odpadów (zmiany w sposobie rejestracji danych oddzieliły zakłady 
energetyczne, takie jak gazownie i elektrownie, od wodociągów i oczyszczalni ścieków).  

 
Źródła informacji/danych 
Autorzy przejrzeli dane z głównych źródeł europejskich i międzynarodowych (Eurostat, publikacje 
Komisji Europejskiej, Obserwatorium Europejskich Stosunków Przemysłowych, OECD). Przyjrzano 
się również sprawozdaniom Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. 
Przeszukano sprawozdania mediów, dane krajowych urzędów statystycznych i publikacje naukowe, 
aczkolwiek wskutek braku czasu nie w sposób wyczerpujący. Część rozmówców wskazała 
dodatkowe dane i informacje ze źródeł krajowych lub międzynarodowych. 
 
Wywiady  

Wywiady przeprowadzane były między listopadem 2011 i lutym 2012 roku, telefonicznie oraz w 
niektórych przypadkach osobiście. Były to wywiady o strukturze półotwartej, tzn. rozmówcom 
zadawano wspólny zestaw pytań, lecz o charakterze otwartym, pozwalając odpowiadającym na 
znaczne dygresje. Niektórzy rozmówcy przekazali również dane statystyczne. Rozmówców 
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wskazywała EPSU, a same wywiady przeprowadzał personel badawczy WLRI, głównie w języku 
angielskim (a także włoskim, francuskim i hiszpańskim). W niektórych przypadkach rozmówcy byli 
w stanie rozmawiać na temat sektora usług publicznych w ogólności, a w innych posiadali wiedzę 
na temat konkretnego obszaru, np. służba zdrowia czy administracja samorządowa. Listę 
rozmówców podano w załączniku 4. 
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Prezentacje wstępne 
Dane początkowe z badań źródeł zastanych zostały przedstawione na spotkaniu Sieci Młodych 
EPSU w Brukseli w grudniu 2011 roku. Dodatkowe informacje uczestnicy przekazali w toku dalszej 
dyskusji. Po prezentacji niniejszego szkicowego sprawozdania grupie sterującej Sieci Młodych w 
marcu 2012 roku przygotowano szkic ostateczny, uwzględniający uwagi członków Sieci Młodych i 
sekretariatu EPSU, a także dodatkowe dane pochodzące od krajowych członków stowarzyszonych. 
 

Lista rozmówców 
 

Kraj Związek 
zawodowy  

Imię i nazwisko  Stanowisko 

Bułgaria FTU-HS, CITUB Martina Weliczkowa  

Czechy OSZSP CR Terezie Písařová Starszy specjalista w Wydziale Prawnym i 
Społeczno-Ekonomicznym 

Francja CGT Cyrille Couineau Organizator grup młodzieży w konfederacji, 
sektor usług publicznych  

Niemcy  Ver.di Ronny Keller Sekretarz organizacji młodzieżowej 

Włochy FP CGIL Adriana Bozzi Organizator młodych pracowników 

Holandia NU ‘91 Rolf de Wilde Negocjator, sektor szpitali 

Szwecja Kommunal (LO) Linn Nielson Przedstawiciel młodzieży w EPSU 

Hiszpania FSC-CCOO Fátima Aguado Federalny Sekretariat Młodzieży 

Wielka Brytania UNISON Gary Williams Kierownik ds. młodych członków 
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