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W roku 2008 obchodzony 
był jubileusz  100 lecie 

działalności Metalowców 
w Polsce  



FEDERACJA ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWYCH „METALOWCY”

 Siedziba – Warszawa ul. Długa 29
 Organy statutowe 
 Przewodniczący 
 3 - V-ce Przewodniczący
 Rada Krajowa Federacji 
 Prezydium Federacji
 Komisja rewizyjna Federacji
 12 ogólnopolskich okręgów regionalnych 
 Federacja Związków Zawodowych Metalowców zrzeszona jest 

w centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych – OPZZ

 Jest członkiem: European Trade Union INDUSTRIALL.  



KONFEDERACJA  ZWIĄZKÓW  ZAWODOWYCH 
METALOWCÓW  W POLSCE

 Powstała w marcu 2009 celem wspólnego reprezentowania struktur 
krajowych na forum europejskim  

 Konfederację tworzą 3 Federacje związkowe:

 Federacja Związków Zawodowych „METALOWCY”
 Federacja Hutniczych Związków Zawodowych
 Federacja Przemysłu Specjalnego-Zbrojeniowego



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

 Uczestnictwo w projektach europejskich
 Możliwość wymiany informacji o:

 strukturze, dialogu społecznym
 formach kształcenia ustawicznego
 o działaniach na rzecz praw pracowników

 Wymiana doświadczeń wynikających: 
 z układów  zbiorowych
 z regulacji socjalnych i płacowych



Jakie są dzisiaj perspektywy 
młodych na rynku pracy?

1. Pomimo tego, że dzisiejsza młodzież jest lepiej wykształcona i jest jej 
coraz mniej  w nią przede wszystkim uderzają konsekwencje recesji 
gospodarczej z lat 2009/2010/11.
2. Dzisiejsze czasy to czasy finansowych napięć: aktualnie formy raczej 
będą kontynuować redukcję programów zatrudnienia.
3. Należy się spodziewać, że pracodawcy będą wspierać pracowników już 
doświadczonych, wykwalifikowanych, odpowiedzialnych, mniej 
roszczeniowych (w kontekście dyskursu między pokoleniem X i Y).
4. Wchodzenie na rynki pracy w okresie recesji może pozostawić trwały 
ślad na młodym pokoleniu – generacja tzw. „kryzysu straconej generacji”.
5. Istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia kultury „nic nie robienia”.



W końcu 2011 r. średni wiek zarejestrowanych w urzędach pracy 
bezrobotnych wyniósł 37,2 roku, zaś średni wiek długotrwale 
bezrobotnych wynosił 39,3 lat, czyli był o ponad 2 lata wyższy 
(wzrost w stosunku do 2010r).

W strukturze osób długotrwale bezrobotnych w końcu 2011 r. 
znajdowało się 14,9% osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18–24 
lata. 

Wśród bezrobotnych ogółem młodzież stanowiła 21,0%, a więc 
odsetek bezrobotnych w wieku 18–24 lata był zdecydowanie wyższy 
niż wśród długotrwale bezrobotnych.

Najbardziej liczną grupę wśród długotrwale bezrobotnych – 28,0% 
stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (29,3% wśród ogółem 
bezrobotnych) oraz w wieku 45–54 lata – 22,8% (19,4% w liczbie 
bezrobotnych ogółem).
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Długotrwale bezrobotni wg wieku 
w końcu 2011 r.



Perspektywa wymogów rynku pracy
Młodzi w wieku 15-34 lata wg aktywności zawodowej



Jakie są bariery we wchodzeniu 
młodych na rynek pracy? 

1. Niedopasowanie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców         
 i  posiadanych przez potencjalnych pracowników (w szczególności 
między technicznymi i nietechnicznymi – miękkimi umiejętnościami.
2. Zła sytuacja na rynku pracy: ograniczenia ilości miejsc pracy, zmiany 
nastawienia wobec pracy, dyskryminujące praktyki pracodawców wobec 
młodzieży (brak doświadczenia = mniejsze wynagrodzenie, gorsze oferty 
pracy.
3. Źle działające systemy rozpoznawania kompetencji w relacjach 
pracownik – rynek pracy/pracodawca (w szczególności nieumiejętność 
komunikowania przez pracodawcę własnych oczekiwań, słaby system 
informowania pracodawców o kwalifikacjach potencjalnego pracownika. 
4. Trudności w dostępie do kapitału finansowego, fizycznego                      
i społecznego (brak przygotowania koncepcyjnego młodzieży, podjęcie 
pracy z konieczności a nie z wyboru, brak możliwości wsparcia rodziny, 
brak wiarygodności dla banków.



Kluczowe bariery 
na rynku pracy dla młodzieży



 Pokoleniowy spór 
między X a Y czyli o tym, jaka jest różnica między oczekiwaniami 

pracodawcy a oczekiwaniami potencjalnego pracownika? 

  Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kelly Services Inc., 
różnice pokoleniowe mają widoczny wpływ na sposób, w jaki 
pracownicy podchodzą do swojej pracy. Wspomniane wyniki badań, 
pokazują, że 33% polskich respondentów doświadczyło w pracy 
konfliktów wynikających z różnic międzypokoleniowych.

 Pokolenie Y doskonale odczytują reguły gry na wolnym rynku, wiedzą, 
że każda firma może upaść – prof. J. Czapiński.

 O ile perspektywa utraty pracy ich nie przeraża, tych starszych – 
ogromnie. Sprawia to jednak nie tyle różnica wieku, ile fakt, że kariery 
starszych były często na wyrost. Ich obecna frustracja bierze się 
z poczucia, że stanowisko przerasta ich kompetencje. Młodzi są lepiej 
wykształceni, więc – co potwierdza ostatnia Diagnoza Społeczna – 
mają o wiele lepszą kondycję psychiczną, apetyt na życie i większe 
wymagania, nierzadko również na wyrost.



Perspektywa potencjalnego pracownika
Najważniejsze czynniki przy wyborze pierwszej pracy.



Czego oczekują od pierwszej pracy 
młodzi ludzie bez doświadczeń zawodowych?



Nowe pokolenie pracowników wchodzących na rynek oczekuje od 
pracodawcy umożliwienia intensywnego rozwoju, wyzwań zawodowych, 
jasnej ścieżki kariery oraz równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym.
Kandydatów cechuje:
- doskonała znajomość nowoczesnych technologii (Internet, telefony 
komórkowe, tablety, i-Pody itp.),
-   nastawienie na zmiany i innowacje, kreatywność,
-    niezależność i ambicja,
-    skłonność do pracy w zespole,
-    wysoka samoocena, jasne określanie oczekiwania,
-    roszczeniowa postawa wobec pracodawcy,
-    mniejsza (niska?) lojalność wobec pracodawcy,
-    duże zaangażowanie w pracę, która ich interesuje,
- niechęć podporządkowania się procedurom, normom i wartościom 
firmowym,
-   duże znaczenie wizerunku firmy, w jakiej pracują,
-   zadaniowe podejście do pracy,
-   wygórowane oczekiwania płacowe.

Czego oczekują od pierwszej pracy 
młodzi ludzie bez doświadczeń zawodowych?



Zgodność pierwszej pracy 
z wyuczonym zawodem.
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Bezrobotnymi pozostaje ok. 2 mln osób, a stopa bezrobocia w końcu 
2011 r. wynosiła 12,5%. Niestety znacznie wyższa pozostaje stopa 
bezrobocia młodzieży i co trzeba szczególnie podkreślić dzieje się tak 
nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 

 Stopa bezrobocia młodzieży w Polsce była również wyższa od średniej 
w Unii Europejskiej (22,1%), choć pozostawała niższa niż w takich 
krajach jak: np.. Hiszpania, Grecja czy Słowacja. 

Wysokie bezrobocie młodych stanowi poważny problem społeczny 
gdyż wywołuje skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Efektem 
bezrobocia młodych może być ubóstwo, marginalizacja, a w skrajnych 
przypadkach wykluczenie społeczne. 
Konieczne zatem jest podejmowanie działań mających na celu 
zmniejszenie liczby młodych bezrobotnych i stopy bezrobocia 
młodzieży, ale również ograniczenie zawieranych umów o pracę tzw. 
śmieciowych, które uniemożliwiają młodym dostęp do bezpłatnej 
służby zdrowia czy kredytów, a tym samym do stabilizacji. 



Oczekiwania pracodawców 
dot. kompetencji i umiejętności młodych pracowników (w%).



Typy certyfikatów 
najczęściej wymagane od młodych pracowników (w%).
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Osoby do 25 r. ż. są podstawową grupą objętą aktywnymi programami 
rynku pracy o czym świadczy fakt wysokiego udziału młodych w ogółem 
zaktywizowanych (32,4% w 2011 r.).

Młodzi najczęściej korzystają z usług i instrumentów rynku pracy, które 
umożliwiają zdobycie kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego (tj. 
szkolenia, staże, dofinansowanie studiów podyplomowych czy kosztów 
egzaminów). 

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego skierowanego przez 
powiatowy urząd pracy może otrzymać refundację części kosztów 
poniesionych z tytułu opłaconych składek, refundację kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, 
zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie. 

Dodatkową formą wsparcia są środki na podjęcie działalności 
gospodarczej.



Jakie zmiany należy wprowadzić 
aby polepszyć sytuację młodych osób na rynku pracy?

Z perspektywy studenta z dyplomem w kieszeni – Łukasza Kamińskiego.

– walcząc z korupcją, przyjmując najlepsze osoby na dane stanowisko,
likwidację pojęć „znajomości”, „plecy” z rynku pracy;
– naprawiając systemu szkolnictwa w Polsce, dbając o praktykę i wymagając
wiedzy od uczniów czy studentów;
– informując młodych ludzi o aktualnym rynku pracy i prognozach na przyszłość;
– tworząc dostęp do doszkalania się przyszłych pracowników już na etapie
nauki;
– pomagając i przekonując pracodawców do młodych niedoświadczonych ale
wnoszących dużo energii młodych pracowników;
– prosząc polityków wszystkich partii o pomoc dla młodych ludzi na rynku
pracy tak by w przyszłości nie wyjechali za granicę wszyscy specjaliści z
naszego kraju zostawiając kraj bez siły roboczej i bez możliwości dalszego
rozwoju;



Dziękuję za 
uwagę!

Pozdrawiam uczestników dzisiejszej 
konferencji oraz związkowców w Waszych 
krajach!
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