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SYTUACJA M ODZIE Y NA POLSKIM RYNKU PRACY 

Streszczenie

Polski rynek pracy jest obszarem charakteryzuj cym si  du ym zró nicowaniem 

w kontek cie kszta towania si  g ównych mierników. W artykule podj to prób  analizy 

warunków zatrudnienia m odzie y na rynku pracy. Opisano nowy problem m odzie y

okre lonej jako pokolenie NEET, czyli populacji obejmuj cej osoby m ode, które nie 

pracuj , nie ucz  si  oraz nie podejmuj  szkole . Nast pnie u yto metody taksono-

micznej do regionalnej analizy czynników, okre laj cych ogóln  sytuacj  m odych 

ludzi na rynku pracy. 

S owa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie m odzie y, populacja NEET

Wprowadzenie

Na rynku pracy obserwuje si  znaczny wzrost bezrobocia, zarówno w kra-

ju, jak i za granic . Zjawisko to dosi ga przede wszystkim grupy problemowe, 

które spo ecze stwo otacza opiek  w szczególny sposób. Jedn  z takich grup s

osoby m ode. Zgodnie z obowi zuj cym ustawodawstwem m odzi do 30 roku 

ycia1 stanowi  zbiorowo  znajduj c  si  w szczególnej sytuacji na rynku pra-

cy. Przed wprowadzeniem tegorocznych zmian grupa ta by a okre lona jako 

                                                          
  Adres e-mail: kamila.rybicka@o2.pl. 

1  Ustawa z dn. 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU 2014, poz. 598). 
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osoby do 25 roku ycia2. Z uwagi na publikowane statystyki w artykule wyko-

rzystano dane dotycz ce osób b d cych w wieku do 25 lat. 

Artyku  ma na celu analiz  sytuacji na polskim rynku pracy w uj ciu re-

gionalnym. W tym celu przedstawiono wyniki taksonomicznego miernika roz-

woju oraz metody trzech rednich dla 2009, 2011 oraz 2013 roku. Dane u yte  

w badaniu pochodzi y z Banku Danych Lokalnych oraz z Eurostatu. Ponadto 

przeanalizowano równie  literatur  krajow  oraz zagraniczn  celem przedsta-

wienia nowego zjawiska na rynku pracy, jakim jest pokolenie NEET (not in 

employment, education or training). 

1. M odzi NEET jako konsekwencja sytuacji osób m odych na rynku pracy 

Przydomek „pokolenie stracone” (lost generation)3, bo tak zosta a okre lo-

na grupa m odych bezrobotnych, jest wyrazem tego, co dzieje si  z m odzie

na rynku pracy. Mniejszy poziom specjalistycznego kapita u ludzkiego, brak 

do wiadczenia zawodowego, pob a liwo  rodziców i opiekunów, a tak e zbyt 

du y koszt inwestycji w m odego cz owieka, to g ówne przyczyny niepowodze

osób chc cych rozpocz  swoj  karier  zawodow 4.

O sytuacji osób m odych wiadczy  mog  równie  dzia ania Unii Europej-

skiej, których celem jest m.in. poszerzenie kwalifikacji oraz wzrost zatrudnienia 

w ród osób m odych. Programy podejmowane w ramach wspomagania osób 

m odych to przede wszystkim5:

„M odzie  dla Europy” (1988–1999), 

„M odzie ” (2000–2006), 

„M odzie  w dzia aniu” (2007–2013). 

Najnowszym programem, maj cym w celu pomoc osobom m odym, to 

„Gwarancja dla m odzie y”. W my l tego przedsi wzi cia wszystkie osoby do 

25 roku ycia, które zako czy y szko  b d  te  utraci y zatrudnienie, otrzymaj
                                                          

2  Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie og oszenia jed-
nolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2013, poz. 674). 

3 Young Europeans’ perspectives on the crisis: Europe’s lost generation, Futurelab Euro-
pe, Bruksela 2013, s. 3. 

4  D.N.F. Bell, D.G. Blanchflower, Young People and Recession: A Lost Generation?,
Centre of Economic Policy Research 2010, s. 1–2. 

5 Polityka m odzie owa Unii Europejskiej, Urz d Komitetu Integracji Europejskiej, War-
szawa 2009, s. 21. 
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propozycj  dobrej jako ci zatrudnienia, sta u, kszta cenia b d  te  przyuczenia 

do zawodu6. Program ten ma równie  na celu szybk  aktywizacj  osób m o-

dych, by ustrzec t  grup  przed konsekwencjami d ugotrwa ego bezrobocia. 

Osoby m ode, widz c sposób kszta towania si  sytuacji na rynku pracy, 

rezygnuj  z jakiejkolwiek aktywno ci zmierzaj cej do podniesienia kwalifikacji 

czy te  uzyskania zatrudnienia. To brak perspektyw przyczyni  si  do powstania 

pokolenia NEET. Generacja ta obejmuje osoby, które jednocze nie nie ucz  si ,

nie maj  zatrudnienia oraz nie dbaj  o samokszta cenie przez szkolenia7.

Nale y wi c zastanowi  si , o jak wielkiej populacji jest mowa oraz w ja-

kim stopniu rozszerza si  pokolenie NEET. Odpowiedzi na te pytania przedsta-

wiono na wykresie 1. Jak mo na zauwa y , skala zjawiska ro nie z roku na rok. 

W ci gu czterech lat miernik ten wzrós  o 0,9 pkt proc. w Unii Europejskiej 

oraz 2,6 pkt proc. w Polsce. Wida  równie , e w Unii Europejskiej w 2012  

i 2013 roku pokolenie NEET dotyka niemal dwóch na dziesi  osób. Niewiele 

lepiej sytuacja kszta towa a si  w Polsce (16,4%). 

Wykres 1. Pokolenie NEET w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2009–2013 (w %) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
(20.08.2014). 

Kolejnym nasuwaj cym si  pytaniem, bior c pod uwag  krajowy rynek 

pracy, jest kwestia ukszta towania i zró nicowania wielko ci zjawiska mi dzy 

                                                          
6  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl (17.06.2014). 
7 J.M. Jungblut, M. Mascherini, A. Meierkord, L. Salvatore, NEETs – Young people not 

in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, s. 1. 
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poszczególnymi regionami kraju. Dane statystyczne wskazuj , e w Polsce  

w 2013 roku rednio oko o jedna na sze  osób nie kszta ci a si  ani nie wyka-

zywa a adnej aktywno ci zawodowej. Dziesi  spo ród wszystkich woje-

wództw uzyska o wyniki powy ej redniej arytmetycznej. W najgorszym po o-

eniu znalaz o si  województwo podkarpackie, gdzie prawie co czwarta osoba 

zalicza si  do pokolenia NEET. W niewiele lepszej sytuacji s  m odzi z woje-

wództw lubuskiego, warmi sko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Wo-

jewództwo mazowieckie, z uwagi na po o one w nim miasto sto eczne, charak-

teryzuje si  najni szym udzia em pokolenia NEET (12%). W du o lepszej sytu-

acji ni  w pozosta ej cz ci kraju s  równie  województwa ódzkie i podlaskie. 

Najbli ej warto ci redniej znajdowa y si  regiony lubelski oraz dolno l ski.

Wskazane dane statystyczne wskazuj , e w zale no ci od regionu wielko

populacji NEET jest znacznie zró nicowana (wykres 2). 

Wykres 2. M odzi NEET w wieku 18–24 lata w stosunku do osób niezatrudnionych  

w Polsce w 2013 roku (w %) 
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Pokolenie NEET rednia arytmetyczna dla Polski

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 
(20.08.2014). 

Kolejnym istotnym aspektem z punktu widzenia badanej generacji jest 

okre lenie determinant oddzia uj cych na decyzje m odzie y o pozostaniu  

w populacji NEET. Do czynników, które wp ywaj  na wzrost ryzyka pozostania 
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w bierno ci, zalicza si  m.in.8: niepe nosprawno , zbyt niskie wykszta cenie, 

pochodzenie migracyjne, do wiadczenie bezrobocia przez rodziców czy te

zamieszkanie na obszarach peryferyjnych. 

Kolejne spojrzenie na czynniki wp ywaj ce na wyst pienie bierno ci y-

ciowej przedstawi y G. Rondón oraz M. Szcz niak. W tabeli 1 zaprezentowano 

zestawienie elementów, które przyczyniaj  si  do powstawania zjawiska NEET 

w ród m odzie y. Jak mo na zauwa y , autorki podzieli y czynniki na trzy 

poziomy: mikro, mezo i makro. Pierwszy z nich – poziom mikro – jest odzwier-

ciedleniem cech osobowych. Kolejna grupa – poziom mezo – wskazuje na braki 

instytucji szkoleniowych, które wp ywaj  na motywacj  m odych osób oraz ich 

zaanga owanie. Ostatni poziom przedstawia czynniki spo eczno-ekonomiczne, 

bezpo rednio wp ywaj ce na mo liwo  znalezienia pracy. 

Tabela 1. Czynniki wp ywaj ce na wyst pienie bierno ci yciowej u osób m odych 

POZIOM MIKRO 

Samoocena 

– ni sze poczucie swojej warto ci oraz skuteczno ci podej-
mowania dzia a

– niezauwa anie swoich atutów 
– brak zaufania do siebie samego 

Kontakty ze spo ecze stwem 
– aspo eczne podej cie do otoczenia, zamykanie si  w sobie 
– niskie kompetencje spo eczne 
– poczucie dyskryminacji 

Zaradno
– pesymistyczne nastawienie do rzeczywisto ci 
– nieradzenie sobie w trudnych sytuacjach yciowych 

Zjawisko wy aniaj cej si
doros o ci

– zwi kszona dezorientacja 
– stan zawieszenia 
– niesprecyzowana dalsza droga 
– odwlekanie wej cia w doros e ycie
– kryzys to samo ci zwi zany z przej ciem z edukacji na 

rynek pracy 

Sk onno  do podejmowania 
dzia ania podczas nauki,  
jak i poszukiwania pracy 

– zbyt niska motywacja, brak satysfakcji 
– niech  do pracy, podejmowania wysi ku
– brak umiej tno ci do przystosowania w nowym rodowisku 

(szkole, pracy) 
– zbyt wysoki poziom stresu 

Czynniki rodzinne 

– oboj tno  wychowawcza rodziców 
– próba kompensacji uczu  rodzicielskich ekonomicznymi 

dobrami, w konsekwencji czego m odzi wybieraj ycie bez 
obowi zków

                                                          
8  M. Mascherini, Young people and NEETs in Europe: first findings, Eurofound, Dublin 

2011, s. 3–4. 
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POZIOM MEZO 

Instytucje szkolne 

– nauczyciele nie zach caj  uczniów do zdobywaniu wiedzy 
i umiej tno ci oraz zaanga owania podczas lekcji 

– znudzenie i niezadowolenie ze szko y wp ywa na decyzje 
o wcze niejszym opuszczeniu szko y oraz o zaprzestaniu 
aktywno ci zarówno w szkole, jak i pracy 

– brak indywidualnego podej cia do uczniów 
– nieumiej tno  radzenia sobie nauczycieli ze zjawiskami 

patologicznymi zarówno wewn trz szko y, jak i poza jej 
murami 

POZIOM MAKRO 

Czynniki spo eczno-
-ekonomiczne

– spowolnienie gospodarcze zwi zane z kryzysem 
– spo eczna utrata nadziei na znalezienie pracy 
– propagowanie tendencji do d ugiego zamieszkiwania 

u rodziców 

ród o: opracowanie w asne na postawie G. Rondón, M. Szcz niak, Pokolenie „ani-ani”:  
o m odzie y, która si  nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokszta cenie, „Psychologia Spo eczna” 

2011, nr 3 (18), s. 245–248. 

Powy sze rozwa ania wskazuj  na to, jak znacznym problemem jest bier-

no  zarówno zawodowa, jak i edukacyjna osób m odych. Znaj c przyczyny 

rozszerzania si  badanego zjawiska, mo na mu przeciwdzia a . Nale y jednak 

przede wszystkim zdawa  sobie spraw  z istnienia pokolenia NEET na rynku 

oraz informowa , w jaki sposób mo na takim osobom pomóc. 

2. Sytuacja m odzie y na polskim rynku pracy – uj cie regionalne 

Rynek pracy stanowi obszar charakteryzuj cy si  znacznym zró nicowa-

niem przestrzennym. W zale no ci od miejsca zamieszkania, statystyki doty-

cz ce zarówno bezrobocia, jak i ca ego rynku pracy, s  odmienne. St d te  ca -

kowicie zasadne jest badanie sytuacji m odzie y ze wzgl du na regiony, w ja-

kich si  znajduje. 

Porz dkowaniu poddano ka de z szesnastu województw. Dane wykorzy-

stane do oblicze  pochodzi y cz ciowo z Banku Danych Lokalnych, a tak e

z Eurostatu. W celu ukazania dynamiki zmian badanie zosta o przeprowadzone 

dla trzech lat: 2009, 2011 oraz 2013 roku. Analiza oparta zosta a na nast puj -

cych zmiennych (dotycz  osób do 25 roku ycia): 

stopa bezrobocia (w %), 

wielko  populacji NEET (w %), 

wska nik zatrudnienia (w %), 



KAMILA RYBICKA
SYTUACJA M ODZIE Y NA POLSKIM RYNKU PRACY 111

liczba osób pozostaj cych bez pracy powy ej sze ciu miesi cy (w %), 

udzia  osób m odych w stosunku do ogó u bezrobotnych (w %). 

Metod  przyj t  do porz dkowania jest taksonomiczna miara rozwoju 

Hellwiga (TMR). Za pomoc  tej metody oraz przy wykorzystaniu miar cz st-

kowych buduje si  syntetyczny miernik rozwoju9.

Pierwszy krok w przeprowadzonych obliczeniach stanowi standaryzacja 

zmiennych. Wykonuje si  j  w celu umo liwienia porównania ze sob  zmien-

nych. Standaryzacji dokonano na podstawie wzoru: 

ij j
ij

j

x x
n

S
,

gdzie:

nij – standaryzowana warto  i-tego obiektu (województwa) i j-tej  

cechy, 

xij – warto  zmiennej dla i-tego obiektu i j-tej cechy przed standary-

zacj ,

jx  – rednia arytmetyczna obliczona na podstawie j-tej cechy, 

Sj – odchylenie standardowe obliczone na podstawie j-tej cechy. 

Kolejnym etapem by o okre lenie wzorca rozwoju. Na podstawie macierzy 

z warto ciami po standaryzacji dla ka dej z cech okre lono jej warto  po da-

n . W przypadku destymulant by a to najni sza warto  cechy po standaryzacji, 

natomiast w przypadku stymulant – warto  najwy sza. W ten sposób wyzna-

czono wzorzec rozwoju, który oznaczony zosta  jako n0. Nast pnie okre lono

odleg o  euklidesow  obiektu (województwa) od wzorca rozwoju n0 na pod-

stawie wzoru: 

i=

,
k

i ij jd n n
2

0 0
1

                                                          
9  K. ogwiniuk, Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dost pu 

do infrastruktury ICT przez m odzie  szkoln  w Polsce, „Economy and Management” 2011, nr 1, 
s. 13. 
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gdzie:

di0 – odleg o ci taksonomiczne, 

k – liczba zmiennych, 

nij – standaryzowana warto  i-tego obiektu (województwa) i j-tej  

cechy, 

n0j – wzorzec rozwoju dla j-tej cechy. 

Ostatnim etapem by o obliczenie syntetycznego wska nika, czyli takso-

nomicznej miary rozwoju za pomoc  wzoru: 

1 ,i
i

dz
d
0

0

gdzie:

zi – warto  taksonomicznej miary rozwoju dla i-tego obiektu, 

d0 – krytyczna odleg o  danej jednostki od wzorca okre lona wzorem: 

25d d0 0 0 ,

gdzie:

d0   – rednia arytmetyczna odleg o ci taksonomicznych, 

S0  –  odchylenie standardowe odleg o ci taksonomicznych. 

Na podstawie powy szych oblicze  otrzymano warto ci taksonomicznych 

miar rozwoju Hellwiga, które przedstawiono w tabeli 2. Na ich podstawie mo -

na zauwa y , i  w najlepszej sytuacji znajdowa y si  osoby m ode szukaj ce

zatrudnienia w województwach l skim oraz opolskim. Najwi cej problemów 

na swojej drodze napotkaj  osoby zamieszka e w regionach podkarpackim oraz 

lubelskim. Województwo podkarpackie charakteryzuje si  najwy sz  stop

bezrobocia m odzie y we wszystkich latach. Ponadto w ka dym z badanych 

okresów przynajmniej jedna z pozosta ych zmiennych osi ga a najgorsz  war-

to . W 2009 roku by a to liczba osób pozostaj cych bez pracy powy ej sze ciu 

miesi cy (36,7%), w 2011 roku – wska nik zatrudnienia osób m odych 

(18,8%), natomiast w 2013 roku na negatywny wynik dodatkowo wp yn y

wielko  populacji NEET (23,7%) oraz wska nik zatrudnienia (17,3%). Woje-
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wództwo l skie nie by o odleg o ci  wzorcow  dla adnej z cech, niemniej na 

tak wysok  not  wp yn  fakt, i  wszystkie warto ci analizowanych zmiennych 

w przypadku destymulant by y mniejsze od warto ci redniej, natomiast  

w przypadku stymulant – wi ksze od redniej arytmetycznej. 

Tabela 2. Taksonomiczna miara rozwoju dla polskich województw  

w latach 2009, 2011 i 2013 

Lp. 2009 2011 2013 

1. l skie (SLK) 0,721284 LK 0,749959 LK 0,735452 

2. ódzkie (LDZ) 0,684261 OPL 0,720447 OPL 0,674970 

3. opolskie (OPL) 0,614195 DLS 0,679337 WKP 0,586689 

4. pomorskie (POM) 0,588267 LDZ 0,638102 LDZ 0,584372 

5. mazowieckie (MZW) 0,549243 POM 0,584085 DLS 0,504840 

6. dolno l skie (DLS) 0,533929 MZW 0,576300 MZW 0,501800 

7. podlaskie (PDL) 0,516685 WKP 0,562577 POM 0,488466 

8. wielkopolskie (WKP) 0,495135 LBU 0,476599 ZPM 0,368557 

9. wi tokrzyskie (SWK) 0,443672 PDL 0,390277 LBU 0,360516 

10.
warmi sko-mazurskie

(WMZ)
0,394024 MPL 0,373166 WK 0,348020 

11.
kujawsko-pomorskie

(KPM)
0,372080 KPM 0,355618 PDL 0,343453 

12.
zachodniopomorskie 

(ZPM)
0,327360 WMZ 0,294190 KPM 0,339344 

13. lubuskie (LBU) 0,300699 LBL 0,220773 MPL 0,257286 

14. ma opolskie (MPL) 0,212215 ZPM 0,177356 WMZ 0,247153 

15. lubelskie (LBL) 0,163533 WK 0,175624 LBL 0,209847 

16. podkarpackie (PDK) 0,103370 PDK 0,028584 PDK 0,084370 

ród o: opracowanie w asne. 

Kolejnym narz dziem wykorzystanym do grupowania obiektów jest meto-

da trzech rednich. Na podstawie redniej arytmetycznej wyliczonej dla TMR 

uzyskano podzia  poni ej i powy ej przeci tnej. Kolejno dla uzyskanych dwóch 

grup powtórzono schemat oblicze , dziel c ca o  na cztery cz ci. W ten spo-

sób otrzymano zaprezentowany w tabeli 3 podzia  dla wszystkich badanych 

okresów.
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Tabela 3. Województwa polskie  

wzgl dem poziomu taksonomicznego miernika rozwoju  

Warto  TMR Sytuacja województw wzgl -
dem pozosta ych jednostek 2009 2011 2013 

G I (bardzo dobra) 0,572–1 0,623–1 0,582–1 
G II (dobra) 0,439–0,572 0,438–0,623 0,415–0,582 
G III (dostateczna) 0,268–0,439 0,252–0,438 0,284–0,415 
G IV (niedostateczna) 0–0,268 0–0,252 0–0,284 

ród o: opracowanie w asne. 

Na podstawie powy szych przedzia ów pogrupowano województwa (tabe-
la 4). Jak mo na zauwa y , w najlepszej sytuacji we wszystkich badanych okre-
sach by y województwa l skie, ódzkie i opolskie. Wida  równie , e woje-
wództwo mazowieckie utrzymuje si  niezmiennie w grupie drugiej.  Ponadto, 
zgodnie z przewidywaniami, w najgorszej sytuacji wzgl dem pozosta ych re-
gionów s  województwa podkarpackie, lubelskie oraz ma opolskie. Istotn  in-
formacj , jak  mo na uzyska  za pomoc  metody trzech rednich, jest rozwój 
regionów. Jak mo na zauwa y , w 2009 roku dwie pierwsze grupy (sytuacja 
bardzo dobra i dobra) obejmowa y dziewi  województw. W kolejnym bada-
nym okresie w ród nich pozosta o osiem regionów, natomiast w 2013 roku  
– ju  tylko siedem. Oznacza to, e w pozosta ych dwóch grupach znajduje si
a  dziewi  województw. 

Tabela 4. Grupowanie polskich województw  
metod  trzech rednich na podstawie warto ci TMR 

Województwo 2009 2011 2013 
l skie 1 1 1 
ódzkie 1 1 1 

Opolskie 1 1 1 
Pomorskie 1 2 2 
Mazowieckie 2 2 2 
Dolno l skie 2 1 2 
Podlaskie 2 3 3 
Wielkopolskie 2 2 1 

wi tokrzyskie 2 4 3 
Warmi sko-mazurskie 3 3 4 
Kujawsko-pomorskie 3 3 3 
Zachodniopomorskie 3 4 3 
Lubuskie 3 2 3 
Ma opolskie 4 3 4 
Lubelskie 4 4 4 
Podkarpackie 4 4 4 

ród o: opracowanie w asne. 
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Podsumowanie 

M odzie , jako grupa b d ca w szczególnej sytuacji na rynku pracy, sta-

nowi powa ne wyzwanie dla rz dz cych. Dzi ki wspieraniu zatrudnienia osób 

m odych ogranicza si  ich bezrobocie oraz bierno  zawodow  i edukacyjn .

W pracy zaprezentowano zagadnienie pokolenia NEET, jego wielko

oraz czynniki wp ywaj ce na podj cie przez osoby m ode decyzji o pozostaniu 

w bierno ci yciowej. Ponadto, na podstawie ogólnodost pnych danych staty-

stycznych obrazuj cych sytuacj  na rynku pracy w poszczególnych wojewódz-

twach, obliczono taksonomiczn  miar  rozwoju, która w sposób syntetyczny 

przedstawi a sytuacj  w regionach. Zgodnie z wynikami, w najlepszej sytuacji 

znajduje si  m odzie  zamieszka a w regionach l skim oraz opolskim, nato-

miast w najgorszym po o eniu s  osoby szukaj ce zatrudnienia w wojewódz-

twach podkarpackim i lubelskim. Metoda trzech rednich wykaza a natomiast, 

e z okresu na okres zmniejsza si  liczba województw b d cych w bardzo do-

brej i dobrej sytuacji wzgl dem pozosta ych regionów. 

Powy sze badanie powinno stanowi  podstaw  do dalszej i bardziej do-

g bnej analizy, zarówno zró nicowania na rynku pracy, jak i uwarunkowa

regionalnych w badanym obszarze. Wielu specjalistów, a tak e osób rz dz cych 

krajem, przyznaje, e osoby m ode s  przysz o ci  narodu polskiego, st d te

nale y w szczególny sposób wspiera  ich rozwój i aktywno  zawodow .
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SITUATION YOUTH IN POLISH LABOUR MARKET 

Abstract 

Polish labour market is very diverse in the context of shaping basic indicators. 

This article attempts to analyse conditions of youth employment in the labour market. 

On the paper described new generation NEET. This population contain young people 

neither in employment, education or training. Then author used taxonomic method to 

analyse regional indicators which describe general youth situation in the labour market. 
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