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na temat działań Rządu na 2014 rok 

 
Godne życie i godna praca Polaków jest bez wątpienia największym celem, do 
którego powinna zmierzać gospodarka. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że 
rząd podejmuje aktywne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia ludzi młodych, 
których problem bezrobocia dotyka w sposób szczególny. Wyrażamy nadzieję, 
że dzięki podjętym działaniom plan zmniejszenia bezrobocia poniżej 13 %, 
stanie się realny. Istotnym jest, aby wskaźnik bezrobocia został podzielony na 
bezrobocie wśród młodych ludzi i pozostałych. Taki podział jest bardzo ważny 
w celu realnego określenia skali bezrobocia w kraju. 
 
W naszej opinii problemem jest nie tylko brak miejsc pracy, ale i możliwość 
zdobycia doświadczenia w ramach staży, które spełniałyby standardy 
Europejskiej Karty Jakości Staży (http://qualityinternships.eu/pl). Kolejną 
problematyczną kwestią  jest rodzaj umów proponowanych młodym ludziom.  
Wielu młodych ludzi pracuje jako wolni strzelcy prowadząc swoją działalność 
czy też wykonując zlecenia na umowy cywilnoprawne. Jednakże z wieloma 
młodymi pracownikami, wykonującymi de facto pracę etatową zawiera się 
umowy tymczasowe nie dające im stabilności ani poczucia bezpieczeństwa 
finansowego. Uśrednienie dochodu z umów zleceń oraz oskładkowanie równe 
płacy minimalnej, jest rozwiązaniem dobrym, ale również wymagającym 
długotrwałego wdrażania.  
 
Mamy również nadzieję, że bony stażowe oraz bony na dodatkowe miejsca 
pracy pomogą młodym ludziom w rozpoczęciu samodzielnego życia. Ważne 
jest jednak, aby przedstawione deklaracje dotyczące młodych ludzi, nie 
ograniczały się tylko do tych, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia. Osoby, 
które podjęły dalszą edukację, często kończą studia po ukończeniu tego 
wieku.  
 
Z niecierpliwością wyczekujemy dokładnych informacji na temat programów i 
dokładnego kalendarza działań. Apelujemy, aby młodzi ludzie mieli ułatwiony 
dostęp do rzetelnej informacji na temat skierowanych do nich programów. 
Uważamy, że na stronach rządowych powinna istnieć specjalna podstrona dla 
młodzieży, podobnie jak to jest w przypadku polityki rodzinnej.  



 

 

 

Równie istotne wydaje się też stworzenie całościowej strategii działania rządu 
wobec młodych ludzi, która naszym zdaniem będzie dużo bardziej skuteczna 
niż rozwiązywanie doraźnych problemów, jak np. rosnące bezrobocie wobec 
młodych ludzi. O takie strategiczne podejście do spraw młodych Polaków od 
długiego czasu apeluje nasza Federacja, jak też Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, w ramach której powstał projekt programu na rzecz młodzieży 
„Aktywna Młodzież”. 
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