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                     Bruksela, dnia 24 września 2012 r. 
 
 
 
      

            Sprawozdanie nr 68/2012 
 
 
 

Sprawozdanie z konferencji pt. „Jobs for Europe”  
(„Miejsca pracy dla Europy”) 

Bruksela, 6 i 7 września 2012 r. 
 
W dniach 6-7 września br. odbyła się w Brukseli w Komisji Europejskiej konferencja na 
temat zatrudnienia pt. "Jobs for Europe". W konferencji udział wzięli przewodniczący 
Komisji Europejskiej - Jose Manuel Barroso, Parlamentu Europejskiego - Martin Schulz i 
Rady Europejskiej - Herman van Rompuy, sekretarz generalny OECD - Angel Gurria, 
komisarz ds. zatrudnienia - Laszlo Andor oraz laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 
- Christopher Pissarides. 
 
Z polskiej strony w konferencji wziął udział senator Mieczysław Augustyn - przewodniczący 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP. Senator Mieczysław Augustyn wziął udział 
w następujących panelach: 

• Bariery w zatrudnianiu kobiet (równowaga między życiem zawodowym i prywatnym) 

• Rozwój ekonomii społecznej 

• Aktywne starzenie się - wymiar rynku pracy 

• Białe miejsca pracy 
 
Podczas spotkania poruszone zostały tematy takie, jak problemy z wejściem na rynek pracy, 
mobilność Europejczyków na rynku pracy UE, budowanie i umacnianie kapitału ludzkiego, 
wpływ kryzysu europejskiego na zatrudnienie, na gospodarkę całej Unii, jak i na stan portfeli 
jej mieszkańców, tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia w państwach 
członkowskich. Tematem debat była również sytuacja sektorów o wysokim potencjale w 
zakresie tworzenia miejsc pracy, szukanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, 
aktywnie starzenie się, ekonomia społeczna i młodzież. 
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Konferencja podzielona była na wystąpienia głównych mówców oraz dyskusję w ramach 
czterech paneli: Wpływ kryzysu na zatrudnienie, Polityka zatrudnienia w całym cyklu życia, 
Jak dojść do pełnego zatrudnienia? oraz Sektory o dużym potencjale tworzenia nowych 
miejsc pracy. 

 
Otwierając konferencję komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor powiedział, że tworzenie 
nowych miejsc pracy powinno być absolutnym priorytetem Unii Europejskiej. Przypomniał o 
zaproponowanym przez Komisję Europejską w kwietniu br. pakiecie na rzecz zatrudnienia pt. 
„W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”. Podkreślił, że stanowi on 
odpowiedź na kryzysy gospodarcze i zawiera propozycje wejścia na dalszy etap rozwoju 
gospodarczego. Zaznaczył, że koncepcje przedstawione w pakiecie muszą zostać przełożone 
na konkretne działania, ponieważ Europa potrzebuje programu, by wyjść z kryzysu oraz że 
ważna jest rzetelna implementacja programu. 
 

 
Senator Mieczysław Augustyn i komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor 

 
Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że konferencja odbywa się w ważnym momencie – borykamy się z kryzysem 
gospodarczym i walutowym, brakiem zaufania dla ram instytucjonalnych i poszanowania 
wartości. Jest wiele czynników, które przyczyniły się do zaistniałej sytuacji. Wśród 
zaproponowanych sposobów wyjścia z kryzysu wzrost zatrudnienia jest priorytetowy. 
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Bezrobocie na poziomie 50% występuje w państwach z poważnymi problemami 
systemowymi. 25% młodych ludzi nie może znaleźć pracy. Ta liczba wzrasta do 50% w 
niektórych państwach członkowskich. Ponadto, wielu ludzi jest zatrudnianych na umowy 
śmieciowe i pracuje w niepewnych warunkach. 10 mln obywateli UE nie ma zatrudnienia 
przez ponad rok. Długoterminowe bezrobocie sprawia, że trudniej powrócić na rynek pracy. 
Kryzys wpływa również na jakość zatrudnienia. Polaryzacja zatrudnienia i niskie płace 
wzmagają zjawisko biedy. Wielu obywateli żyje poniżej poziomu ubóstwa. W niektórych 
częściach Europy mamy do czynienia z kryzysem społecznym i spadkiem dochodów. 
 
Przewodniczący Barroso zauważył, że od przełomu 2008/9 roku sytuacja gospodarcza 
pogorszyła się. W 2/3 państw członkowskich zagregowany popyt zmniejsza się. Należy zająć 
się bezrobociem. Temat ten jest też ważny dla Rady Europejskiej. Stworzono raport „Strong 
and sustainable growth”, który wyznacza cele działań instytucji. Konieczne są dodatkowe 
wysiłki w zakresie polityki pracy i społecznej. Należy podejmować działania, by Europa była 
silniejsza i bardziej konkurencyjna. Konieczna jest pomoc młodym ludziom. W grudniu 2011 
powstała inicjatywa na rzecz młodych ludzi, mająca na celu zwalczanie bezrobocia wśród 
młodzieży. Udzielono wsparcia 56 tysiącom MŚP, stworzono wiele miejsc pracy. Pakiet dla 
młodzieży określa ramy szkoleń, przy wykorzystaniu odpowiednich środków i wprowadzeniu 
odpowiednich instrumentów pomocy.  
 

 
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso 

W swoim wystąpieniu przewodniczący KE Jose Manuel Barroso zaapelował o utrzymanie w 
przyszłym wieloletnim budżecie UE środków na pomoc socjalną, m.in. żywnościową i 
wsparcie masowo zwalnianych pracowników. Dodał, że jest zaniepokojony postulowanymi 
przez kraje UE cięciami. Przyznał, że jest szczerze zawiedziony kierunkiem, w którym 
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zmierzają obecne negocjacje budżetowe. W jego opinii odpowiedzialność społeczna 
spoczywa na barkach państw członkowskich, ale nie wyobraża sobie, żeby zabrakło wymiaru 
socjalnego na poziomie europejskim. Przewodniczący Komisji Europejskiej wyraził zawód, 
że niektórzy płatnicy netto do budżetu UE proponują likwidację Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Wspierani są z niego pracownicy masowo 
zwalniani z powodu zmian globalizacyjnych, np. przenoszenia produkcji z UE do Chin.  
 
Przewodniczący Barroso w wystąpieniu odniósł się też do kwestionowanego przez niektóre 
kraje unijnego programu pomocy żywnościowej dla najuboższych. „Obserwowaliśmy 
w przeszłości sytuacje, gdy niektóre kraje atakowały podstawowe zasady solidarności i 
kwestionowały program pomocy żywnościowej dla najuboższych, który dziesiątki lat temu 
utworzyła Komisja Europejska” - mówił szef KE. Dodał, że kraje te zdają się zapominać, 
że są w Europie ludzie, którzy nie mają wystarczająco jedzenia, że są nagłe sytuacje 
w krajach członkowskich.  
 
Przewodniczący Barroso odniósł się też do innego problematycznego funduszu - Funduszu 
Solidarności, z którego wspierane są kraje UE dotknięte kataklizmami, np. powodziami. 
Fundusz ten z założenia jest finansowany z tzw. składek na żądanie, czyli kraje członkowskie 
wpłacają do niego składki, gdy pojawia się prośba o wsparcie. Jednak w przeszłości kraje 
odmawiały składek, głównie Wielka Brytania. Zgodnie z propozycją KE nowy budżet na lata 
2014-20 opiewałby na 988 mld euro. Płatnicy netto, w tym Niemcy, Holandia, Wielka 
Brytania i Austria, mówią o cięciach rzędu 100-150 mld euro w stosunku do propozycji KE.  
 
Przewodniczący podkreślił, że obecnie Europa znajduje się w sytuacji kryzysowej pod 
względem socjalnym i apelował o Europę solidarności. Podkreślił, że Fundusz Solidarności, 
Społeczny i Globalizacyjny są ważne dla realizacji ideału społeczeństwa obywatelskiego.  
 
Następnie powiedział, że w ramach realizacji Strategii Europa 2020 istotne jest zwrócenie 
uwagi na lepsze szkolnictwo i promowanie wyższego wykształcenia. Te cele służą budowaniu 
Europy inteligentnej i zintegrowanej. Strategia Europa 2020 wyznacza docelową stopę 
zatrudnienia na poziomie 75%, ograniczenie liczby osób rezygnujących z edukacji i 
zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem. UE ma również zbiorowe zobowiązanie 
do ograniczenia liczby osób żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym o co najmniej 20 
milionów.  
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W odniesieniu do pakietu zatrudnienia, przewodniczący Barroso podkreślił, że 
zaproponowano w nim działania na poziomie europejskim, które są uzupełnieniem działań na 
poziomie krajowym. Pakiet ma na celu podwojenie wysiłków w kierunku zwiększenia liczby 
miejsc pracy, znalezienie odpowiedzi na pogorszenie warunków pracy oraz na kluczowe 
wyzwania strukturalne. Określa on średnioterminowy plan, obejmujący trzy główne obszary. 
Po pierwsze, podkreśla potrzebę skoncentrowania się na stronie popytu na rynku pracy i 
wspierania tworzenia nowych miejsc pracy. Ważne są szkolenia i aktywacja społeczeństwa, 
ale przede wszystkim konieczne jest zwiększenie popytu na pracę, w szczególności w 
obszarach o największym potencjale zatrudnienia (zielone miejsca pracy, ICT i usługi 
zdrowotne).  
 
Po drugie, pakiet zakłada utworzenie bardziej dynamicznego rynku pracy UE i identyfikuje 
potrzebę wsparcia zrównoważonego rynku pracy i reform w państwach członkowskich. 
Dynamiczny rynek pracy to taki, który umożliwia ludziom rozwój ich kariery i poprawę ich 
sytuacji. Oznacza to potrzebę stworzenia warunków dla prawdziwie wspólnego rynku pracy 
poprzez usuwanie barier w swobodnym przepływie osób i promowanie mechanizmów, które 
mogą zwiększyć możliwości transgranicznego dopasowywania zapotrzebowania i możliwości 
rynku pracy. Program mobilności zawodowej zaproponowany niedawno przez Komisję 
("Twoja pierwsza praca z EURES") ma na celu pomoc ludziom w znalezieniu pierwszej pracy 
w każdym z 27 państw członkowskich. 
 

Po trzecie, pakiet określa metody zwiększenia koordynacji i wielostronnego nadzoru nad 
polityką zatrudnienia na szczeblu UE - z większym udziałem społecznego wymiaru w tym 
procesie. 
 

Na zakończenie przewodniczący podkreślił, że polityka zatrudnienia to temat bardzo ważny 
dla wszystkich obywateli. Konieczne jest wzmocnienie wymiaru społecznego tej polityki. 
Niektórzy twierdzą, że z powodu wyzwań konkurencyjności, powinniśmy zakwestionować 
społeczną gospodarkę rynkową i europejski model społeczny. Nie zgodził się z tym, 
ponieważ w praktyce jedne z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie i na świecie to 
te, które są najaktywniejsze w zakresie społecznym. Przyznał, że konieczne jest dostosowanie 
modelu społecznego do nowych wyzwań i ograniczeń, wspieranie reform strukturalnych w 
wielu obszarach, ale nie za cenę narażania europejskich wartości, w tym wartości społecznej 
gospodarki rynkowej, która jest zapisana w traktacie lizbońskim. Konieczne jest zbudowanie 
Europy socjalnej dostosowanej do nowych warunków ekonomicznych, do nowoczesnej 
gospodarki europejskiej, utworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy, wzmocnienie 
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systemów społecznych, które zostały wynalezione w Europie. Jednak ponad wszystko 
najważniejsze jest zwalczanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy.  
 
Następnie głos zabrał przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz. 
Powiedział, że stabilność to środek do osiągnięcia celów. Celem numer jeden w Europie jest 
tworzenie podstaw dla wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy. W chwili obecnej 18 
mln ludzi nie ma pracy. Wielu młodych ludzi postrzega politykę europejską jako niezdolną do 
działania wobec dyktatów finansowych. UE postrzegana jest jako coś anonimowego, jako 
władza domagająca się demontażu państwa socjalnego. Pozbawienie legitymacji instytucji 
stanowi zagrożenie dla wszystkich. Więcej Europy oznacza większe bezpieczeństwo socjalne. 
Powiedział, że w Europie pozwalamy na wyjazdy najlepiej wykształconych młodych 
ludzi, równocześnie przeznaczając setki miliardów euro na ratowanie banków. 
Zatracamy podstawy spokoju społecznego – zatrudnienie jest niezwykle ważne, o wiele 
ważniejsze niż konsolidacja budżetowa. Często mamy do czynienia z populizmem – 
krytykowaniem Europy. UE jest tak silna jak na to pozwalają szefowie państw 
członkowskich. Siła Europy nie została stworzona przez Francję, Niemcy czy Wielką 
Brytanię, ale wszystkie państwa członkowskie. Tłumaczenie, że sukcesy są sukcesami państw 
członkowskich a porażki – porażkami Europy, wyrządza szkody Europie. 
 

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz 
Podkreślił, że najważniejsze jest zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia, by 
młodzi ludzie w ciągu 4 miesięcy od zakończenia edukacji mieli zatrudnienie. W Austrii 
wprowadzono takie rozwiązanie, które przynosi bardzo dobre rezultaty. Podkreślił, że wielu 
młodych ludzi nie tylko nie może znaleźć pracy, ale jeśli ją znajdą - jest słabo opłacana, 
pozbawiona zabezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub też często za darmo, w formie 
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praktyk bezpłatnych. Europa stworzyła jedyny w swoim rodzaju model socjalny. Jeśli 
zrezygnujemy z unijnych standardów społecznych, poszanowania środowiska i praw 
człowieka - byłoby to tragiczne w skutkach. Kryzys daje nam szansę na zastanowienie się, 
czy polityka budżetowa jest ważniejsza od zatrudnienia. Inwestycje w zatrudnienie są 
możliwe bez zadłużania się. UE może stworzyć Europę socjalną opartą na modelu 
społecznym. Oszczędności budżetowe nie mogą być wykorzystywane do finansowania 
spreadów a do finansowania rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. 
 
Przewodniczący Rady, Herman Van Rompuy powiedział, że bezrobocie w Europie nie 
wszędzie jest takie samo, choć stanowi największy problem dla obywateli. W Holandii, 
Austrii, Luksemburgu i Niemczech bezrobocie jest niewielkie. W republikach bałtyckich jest 
dużo wolnych miejsc pracy. Natomiast w Grecji i Hiszpanii bezrobocie jest na poziomie 
powyżej 20% a wśród młodych ludzi – powyżej 50%. Podkreślił, że należy się zastanowić 
nad przyczynami bezrobocia, odpowiedziami na wyzwania i koniecznymi działaniami, które 
należy podjąć. 
 

 

Przewodniczący Rady Herman Van Rompuy 
 
Przyczyny bezrobocia mają charakter strukturalny, ale również mogą mieć charakter 
wyjątkowy, jak np. obecnie w związku z kryzysem finansowym. Źródłem bezrobocia jest 
międzynarodowa konkurencja oraz niska dzietność i kryzys demograficzny. Kolejną kwestią 
są problemy po stronie podaży i popytu na pracę. Po stronie podaży: konieczna jest edukacja i 
doskonalenie umiejętności oraz zachęty do podejmowania pracy, a tam, gdzie jest praca - 
mobilność pracowników. Po stronie popytowej: należy podejmować działania nakierowane na 
poprawę konkurencyjności oraz stworzenie firmom warunków do rozwoju i zatrudniania 
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nowych pracowników. Konieczne jest łączenie ogólnego podejścia z działaniami 
nakierowanymi na konkretne grupy (jak młodzież), regiony lub zawody. 
 
Komisja wyznaczyła trzy obiecujące pod względem tworzenia miejsc pracy sektory: zielonej 
gospodarki, zdrowia i ICT. Powinno się promować tzw. "zielone miejsca pracy", "białe 
miejsca pracy" i pracę w sektorze ICT - technologie komunikacyjne i informatyczne. 
 
Następnie przewodniczący podkreślił, że działania mogą być podejmowane indywidualnie 
przez państwa członkowskie lub wspólnie na poziomie UE. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za rozwój gospodarczy i zatrudnienie. Radzą sobie z tym różnie i ważna jest 
wymiana praktyk w tym obszarze. Traktat mówi jednak o promowaniu zatrudnienia jako 
przedmiotu wspólnej troski. Przewodniczący powiedział, że zadbał o to, by kwestie 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego znalazły się w porządku obrad pierwszego posiedzenia 
Rady Europejskiej. Ponadto są one elementem paktu Euro Plus. Jedynie w tym roku Rada 
Europejska poświęciła walce z bezrobociem trzy spotkania - w styczniu, marcu i czerwcu.  
 

W styczniu, Rada zdecydowała o przekazaniu dostępnych funduszy UE na zwalczanie 
bezrobocia wśród młodzieży, tworzenie nowych miejsc pracy w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, na podstawie propozycji Komisji. W marcu Rada zgodziła się - między 
innymi - na zachęty dla pracodawców, by zatrudniali ludzi, na przykład przez odciążenie 
podatkowe zatrudnienia i zmniejszenie segmentacji rynku pracy, które mogą poprawić 
perspektywy zatrudnienia młodych i osób o niskich kwalifikacjach, czy ograniczenie 
biurokracji. W czerwcu Rada przyjęła pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 
który ustanawia wyraźne zobowiązanie do wykorzystania wszystkich możliwych środków, 
aby ludzie mogli wrócić z powrotem do pracy i przeznacza na to 120 mld EUR. 
  
Przewodniczący dodał, że w ramach tego budżetu trzeba zapewnić optymalne wykorzystanie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, jako narzędzia zwiększenia zatrudnienia. Można to 
zrobić, koncentrując się w szczególności na młodzieży, na mobilności na rynku pracy, na 
promowaniu umiejętności, jak również na działaniach na rzecz integracji społecznej i walki z 
ubóstwem. Aby to wszystko osiągnąć, potrzebny jest kompromis w sprawie przyszłych 
wieloletnich ram finansowych. Wyraził nadzieję, że uda się go osiągnąć na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady Europejskiej w listopadzie br. 
 
Przewodniczący podkreślił, że przez ostatnie dwa lata podstawowym zadaniem Rady była 
ochrona stabilności strefy euro. Niepewność, co do jej przyszłości, niepokoi inwestorów i 
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konsumentów i prowadzi do stagnacji, recesji i bezrobocia. Niektóre państwa członkowskie 
muszą przyjąć programy restrukturyzacji i zmian. W okresie przejściowym koszty mogą być 
nieproporcjonalnie wysokie ze względu na reakcje rynków. Tym bardziej potrzebne są 
zaufanie i pewność, co do stabilności strefy euro.  
 
Podkreślił, że w czerwcu Rada Europejska zwróciła się do niego, by w ścisłej współpracy z 
przewodniczącym Komisji, Eurogrupy i Banku Centralnego, zaproponował harmonogram 
działań dla osiągnięcia prawdziwej unii gospodarczej i walutowej. Poinformował, że w 
październiku przedstawi sprawozdanie okresowe a raport zakończy w grudniu, jako 
uzupełnienie do raportu z czerwca, który nakreśla wizję zreformowanej Unii Gospodarczej i 
Walutowej. W tym kontekście wymienił cztery ważne zagadnienia: unia bankowa, unia 
fiskalna, unia gospodarcza i pogłębiona unia polityczna. Podkreślił, że dla dobrze 
funkcjonującej UGW konieczne jest stworzenie otwartego i funkcjonalnego rynku pracy, 
którego w UE nie ma. Mamy 25 mln bezrobotnych i 2 mln wolnych miejsc pracy. Konieczne 
jest stworzenie programu dla poszukujących pracy i poszukujących pracowników, 
podobnego do Erasmusa dla studentów. Na koniec stwierdził, że Europa nie jest 
zagrożeniem dla rynku pracy, ale źródłem miejsc pracy. 
 
Kolejnym mówcą był prof. Christopher Pissarides z London School of Economics, który 
otrzymał w 2010 nagrodę Nobla za analizę dynamiki na rynku pracy. Powiedział, że jeśli 
mamy wyjść z kryzysu, konieczne jest podjęcie kilku kluczowych zadań. Od rynku pracy 
oczekujemy, że stworzy tyle miejsc pracy, ile możliwe. Dynamiczny rynek pracy powinien: 
stworzyć warunki dla szybkiego wzrostu produktywności, stworzyć warunki do zmian 
strukturalnych (technologie cyfrowe) i złagodzić wpływ recesji na stan rynku pracy. 
 
Odnosząc się do wzrostu produktywności, prof. Pissarides powiedział, że warunki do 
szybkiego wzrostu wydajności i dostosowywania się do zmian strukturalnych są często 
zbieżne. Większość wzrostu produktywności pochodzi z kreowania nowych miejsc pracy, jak 
np. w sektorze ICT. Te kwestie są podkreślane w strategii lizbońskiej i strategii Europa 2020. 
Obecnie ważny jest jednak wzrost zatrudnienia a nie produktywności. Często bowiem wzrost 
zatrudnienia powoduje spadek produktywności. Taki spadek jest na ogół przejściowy.  
 
Następnie profesor powiedział o dwóch sposobach na odbudowę gospodarczą - bez tworzenia 
miejsc pracy (jobless recovery), przez wzrost produktywności - wtedy rośnie popyt i liczba 
miejsc pracy oraz z tworzeniem miejsc pracy (job-rich recovery), gdzie następuje wzrost PKB 
z uwagi na wzrost poziomu zatrudnienia, produktywność na początku spada, ale następuje 
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szybka odbudowa gospodarcza. Powiedział, że trzeba być ostrożnym, aby nie polegać zbytnio 
na wzroście opartym na tworzeniu miejsc pracy, ponieważ jest on dobry jedynie jako element 
polityki walki z recesją. 
 

 
Profesor Christopher Pissarides 

Następnie dokonał analizy porównawczej zatrudnienia w USA i Niemczech. W USA, które 
wybrało ścieżkę wzrostu bez tworzenia nowych miejsc pracy, zatrudnienie spadło do poziomu 
poniżej 67%. W Niemczech natomiast, gdzie przyjęto formułę wzrostu opartego na tworzeniu 
miejsc pracy, liczba miejsc pracy wzrasta, produktywność nieznacznie spadła, ale nadal jest 
znacząca w porównaniu z USA. W USA odbudowa gospodarcza ma miejsce przy niskim 
zatrudnieniu. W Niemczech - przy wysokim.  
 
Ważną cechą rynku pracy jest jego elastyczność, co pomaga w wyjściu z recesji. Wzrost 
liczby miejsc pracy w Niemczech jest wynikiem stworzenia znacznie korzystniejszych 
warunków dla pracodawców w latach 2002-2005. W Wielkiej Brytanii rynek pracy radzi 
sobie lepiej niż w okresie recesji w latach 1979-81, bo jest elastyczny. W Hiszpanii z kolei 
sytuacja jest bardzo zła, bo rynek jest sztywny. USA również sobie nie radzi, ponieważ rynek 
jest sztywny po stronie podaży - mamy do czynienia z rozszerzeniem pasywnego wsparcia dla 
pracowników zamiast wspierania rynków a także ze spadkiem mobilności pracowników.  
 
Sama elastyczność rynku nie wystarczy. Jeśli się na tym oprzemy, nadal w danym kraju 
będzie występowało długoterminowe bezrobocie. Tworzenie nowych miejsc pracy, w 
szczególności dla różnych grup w trudnej sytuacji, rozpoczynających własną działalność, 
powinno być wspierane przez właściwe polityki. Rozmiar i okres czasu obecnej recesji 
doprowadzi do długoterminowego bezrobocia. Bez pomocy na poziomie UE Europa straci 
swoją produktywność związaną ze zmianami strukturalnymi i spadnie jej konkurencyjność. 



 11

Powinny zostać wprowadzone subsydia dla tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla grup 
w trudnej sytuacji oraz krótkoterminowe wsparcie dla bezrobotnych. Koszty fiskalne są małe, 
jeśli budżetowanie jest planowane na 2-3 lata a nie rok po roku. Potrzebne jest inne spojrzenie 
księgowe. Działania po stronie podaży też powinny być wprowadzane, jak np. pomoc w 
poszukiwaniu pracy, praca tymczasowa w zastępstwie za osobę na urlopie. Kluczem do 
zmieniających się warunków na rynku jest ogólne poradnictwo i kształcenie ustawiczne. 
Pracodawcy są najlepszym źródłem wiedzy o rynku. Konieczna jest lepsza współpraca 
pomiędzy pracodawcami i szkołami średnimi, w celu identyfikacji zapotrzebowania na rynku 
pracy. Uczniowie nie mają pojęcia, co to jest zarządzanie. Fizyka i chemia są ważne, ale jeśli 
chcemy przygotować ludzi do pracy, musimy ich nauczyć, na czym polegają nowe zasady 
funkcjonowania biznesów. 
 
Dokument Komisji Europejskiej z kwietnia 2012 r. poświęcony odbudowie gospodarczej w 
oparciu o dużą liczbę miejsc pracy (Towards Job-Rich Recovery - W kierunku odnowy 
gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu) to świetny dokument. Podkreślone są w nim 
właściwe elementy, ale w opinii profesora można było pójść dalej, jeśli chodzi o stworzenie 
właściwych warunków do tworzenia miejsc pracy.  
 
Następnie profesor porównał trzy systemy pod kątem realizacji polityki zatrudnienia. System 
anglosaski jest bardzo elastyczny i daje lepszy poziom zatrudnienia, ale za cenę dużej 
nierównowagi płacowej i braku poczucia stabilności. System w państwach nordyckich jest 
elastyczny i daje dużo większy poziom bezpieczeństwa, głównie w miejscach pracy 
dotowanych przez państwo i szybko dostosowuje się do nowych warunków, ale jego słabsza 
strona to wysokie obciążenie podatkowe. Bezpieczeństwo jest zapewniane przez państwo. Na 
południu Europy z kolei panuje niższa elastyczność rynku pracy, średni poziom 
bezpieczeństwa, zapewnianego poprzez transfery dla najbiedniejszych i dostosowanie do 
nowych warunków strukturalnych. Niski poziom bezpieczeństwa dotyczy szczególnie sytuacji 
kobiet. Aby osiągnąć maksimum flexicurity kraje na południu Europy powinny zwiększać 
elastyczność i odejść od ochrony rodziny na rzecz wspierania pracodawców. W tej chwili 
subsydia są dla rodzin a nie dla pracodawców. Jeśli zatrudni się bezrobotnego, to środki też w 
końcu trafią do rodziny a rozwiąże to dwie sprawy: bezrobocia i konieczności płacenia 
zasiłku. 
 
Następnie profesor poinformował, że największy wzrost liczby miejsc pracy będzie w 
sektorach opieki zdrowotnej, bo społeczeństwo się starze, ponadto w sektorze ICT (mały 
sektor, ale mający duży efekt wtórny dla wszystkich innych obszarów) i w sektorze zielonych 
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miejsc pracy. W przeciwieństwie do sektora zdrowotnego, zielone miejsca pracy i sektor ICT 
nie zwiększą znacząco liczby miejsc pracy, ponieważ sektor ICT jest za mały a zielone 
miejsca pracy zlikwidują „brudne” miejsca pracy. Są one jednak ważne dla produktywności, 
wzrostu, konkurencyjności i środowiska. 
 
Największe spadki w Europie wystąpiły w sektorze usług publicznych i w mniejszym stopniu 
w sektorze usług dla firm. Największe spadki nastąpiły w sektorach tj. opieka zdrowotna, 
handel, edukacja, hotele, restauracje, produkcja i obsługa samochodów. W porównaniu z 
USA, w Europie brak jest pracy w sektorze finansów i biznesu. Większa elastyczność i lepsze 
zachęty dla pracodawców mogą stworzyć miejsca pracy w handlu detalicznym, gastronomii i 
usługach mechanicznych, w których zatrudnienie będą mogły znaleźć kobiety i młodzi ludzie. 
 
Kolejną kwestią, którą poruszył profesor, jest wysokość płacy minimalnej. Powiedział, że 
płaca minimalna jest konieczna, ale musi być na niskim poziomie. Poziom 50% średniej 
płacy nie zachęca do poszukiwania pracy a wręcz przeciwnie. Popieranie płacy minimalnej 
jest ważne z punktu widzenia młodych ludzi, gdyż mają poczucie, że nie są eksploatowani. 
 
Kolejną kwestią, którą poruszył profesor, były ruchy migracyjne w UE. Powiedział, że 
Europejczycy niechętnie się przemieszczają. Podkreślił, że konieczne jest usunięcie barier w 
swobodnym przepływie pracowników, ale należy decyzje o ewentualnym przemieszczeniu się 
pozostawić ludziom a nie sterować tym procesem. Lepiej finansować inwestycje 
międzynarodowe i transgraniczne poprzez stworzenie przyjaznego biznesowi środowiska i 
pozwolenie firmom na korzystaniu z różnic płacowych. Przy inwestycjach transgranicznych – 
są lokowane tam, gdzie jest mniejszy koszt pracy. Ludzie uciekają z Grecji, ale stworzenie 
warunków do inwestowania w Grecji mogłoby być rozwiązaniem. Lepiej wspierać inwestycje 
zagraniczne w Grecji niż zachęcać Greków do emigracji. 
 
Podsumowując, profesor Pissarides powiedział, że flexicurity pomaga stworzyć warunki do 
wzrostu poprzez tworzenie miejsc pracy w dynamicznej gospodarce. Wzrost zatrudnienia nie 
jest substytutem dla wzrostu produktywności, z wyjątkiem krótkich okresów wychodzenia z 
recesji. Do przywrócenia wzrostu zatrudnienia potrzebne są również inne polityki. Konieczne 
jest podkreślanie znaczenia tworzenia miejsc pracy w sektorze różnych usług, nie tylko w 
sektorze zdrowia (chociaż sektor ten jest najważniejszy). 
 
Angel Gurria, sekretarz generalny OECD podkreślił, że perspektywy zatrudnienia w UE 
pogarszają się. Zgodnie ze statystykami OECD nastąpi redukcja przewidywanego wzrostu dla 
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UE, Wielkiej Brytanii i USA a także spadek PKB o 0,3% dla trzech największych państw UE 
oraz recesja w strefie euro. W tej chwili bezrobocie kształtuje się na poziomie powyżej 10% 
w UE, w strefie euro 11,3%.  
 

 
Sekretarz Generalny OECD Angel Gurria 

Następnie pan Gurria przedstawił trzy główne wskaźniki. Po pierwsze, w UE brakuje 4 mln 
miejsc pracy do tego, by powrócić do stanu z roku 2007. Ponadto, do osiągnięcia poziomu 
75% zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata ze strategii Europa 2020 brakuje 
17 mln miejsc pracy. Po drugie, obecnie jest 7,8 mln bezrobotnych młodych ludzi w wieku 
15-24 lata. Określił tych ludzi mianem straconego pokolenia. Priorytetem polityki 
zatrudnienia powinno być znalezienie pracy dla tych ludzi i zapewnienie im dostępu do 
szkoleń. Po trzecie, ponad 10 milionów Europejczyków jest zagrożonych długoterminowym, 
strukturalnym bezrobociem. Ponad 6 mln osób jest bezrobotnych ponad 2 lata. W Hiszpanii 
40% z 6 milionów bezrobotnych pozostaje bez pracy od ponad roku. Długoterminowe 
bezrobocie również wzrosło trzykrotnie w USA i dotyczy co trzeciej osoby. Bezrobocie 
długoterminowe niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ubóstwa i 
marginalizacji na rynku pracy. Jak można temu zapobiec? 
 
Po pierwsze, konieczne jest odbudowanie zaufania i wzrostu w celu stymulowania tworzenia 
nowych miejsc pracy. Po drugie, ważne jest wdrożenie nowych środków zaproponowanych w 
pakiecie zatrudnienia przez Komisję Europejską, która uznaje wzrost poprzez tworzenie 
miejsc pracy za priorytet, mimo ograniczeń fiskalnych. W tym kontekście wspomniał o 
wykorzystaniu funduszy europejskich. Po trzecie, należy poprawić perspektywy zatrudnienia 
młodzieży, poprzez wprowadzenie doradztwa w poszukiwaniu pracy i funduszy na 
tymczasowe zatrudnienie. To pokolenie jest najlepiej wykształcone, ale najbardziej 
pesymistyczne. Ważne jest umożliwienie młodym ludziom łatwego przejścia od nauki do 
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zatrudnienia. Podkreślił, że jeśli płaca minimalna jest na poziomie średniej płacy, wówczas 
oferuje świetne życie wielu ludziom, którzy nie mają zbyt wielkich oczekiwań. Największą 
krzywdę jednak robi się młodym. Nie mogą zawalczyć o swoją przyszłość. Wprowadzenie 
zbyt wysokiej płacy minimalnej jest dobrze udokumentowanym błędem. Po czwarte, trzeba 
zwalczyć długoterminowe bezrobocie. W tym celu potrzebne jest przygotowanie pakietu, 
który zminimalizuje koszty długoterminowego bezrobocia, z wykorzystaniem subsydiów na 
szkolenia i powrót tych ludzi na rynek pracy. Przy wzrastającym bezrobociu, bezrobotny 
kosztuje coraz mniej. Przy wzroście bezrobocia i zaciskaniu pasa – ilość środków dostępnych 
dla bezrobotnych spadła o 1/5 (spadek o 21% w latach 2007-2010).  
 
Najważniejsze jest, by rządy nadal realizowały przyjęte reformy rynku pracy. Te reformy 
będą tworzyły nowe miejsca pracy i poprawiały zdolności rynku pracy do niwelowania 
negatywnych szoków ekonomicznych. Powinny być uzupełnione reformami na rynku 
produktów i usług. 
 
Pan Gurria zwrócił również uwagę na kwestie zatrudnienia kobiet i równości szans, co jest 
bardzo ważne. Rządy powinny podjąć odpowiednie środki w tym zakresie w swoich krajach. 
Najważniejsze jest zapewnienie dobrego systemu opieki nad dziećmi oraz usunięcie 
czynników zniechęcających do płatnej pracy, kreowanych przez politykę podatkową i system 
zabezpieczeń społecznych. Chodzi o stworzenie bardziej sprawiedliwych społeczeństw. 
Ponadto, w kontekście zielonych miejsc prace – Komisja Europejska wsparła opracowanie 
raportu na temat tworzenia miejsc pracy w przypadku przejścia w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej, wydanego przez Yves Leterma wspólnie z komisarzem Andorem. Raport ten 
pokazuje, że skutki przejścia w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki będą wykraczać 
daleko poza tworzenie nowych zielonych miejsc pracy, związanych z energią odnawialną. 
Wyzwaniem jest zatem maksymalizacja korzyści dla pracowników i zapewnienie 
sprawiedliwego podziału kosztów dostosowania. Zielona gospodarka i nowe alternatywne 
źródła energii to ogromny potencjał. Wyzwanie polega na maksymalizacji korzyści w 
kontekście miejsc pracy. 
 
Na koniec sekretarz OECD powiedział, że kryzys zatrudnienia w Europie jest pożywką dla 
pesymizmu obywateli. 80% Europejczyków ma pesymistyczne nastawienie do perspektyw 
rozwoju lokalnego rynku pracy. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań.  
 
Elsa Fornero, minister pracy Włoch, podkreśliła, że w jej kraju prowadzi się aktywną 
politykę zatrudnienia. Pakiet zatrudnienia UE jest ważny w tym względzie. Problemem 
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zatrudnienia dotknięci są przede wszystkim młodzi ludzie. Nowa ustawa równoważąca 
interesy różnych grup społecznych i mająca na celu redukcję bezrobocia, bierze pod uwagę 
segmentację rynku, niestałość zatrudnienia i sztywność rynku. Ważne jest uwzględnienie 
pakietu zatrudnienia, dynamizmu i charakteru inkluzyjnego rynku pracy oraz kształcenie 
ustawiczne. Trzeba objąć specjalną opieką osoby, które są zagrożone wykluczeniem z rynku 
pracy - młodzież, kobiety, ludzi starszych oraz niepełnosprawnych. Istotne jest wykorzystanie 
umiejętności pracowników i włączenie kształcenia ustawicznego do polityk fiskalnych, 
rynkowych, przemysłowych i imigracji. Konieczna jest również elastyczność rynku pracy, 
która oznacza aktywne polityki rynku pracy, dobre umowy o pracę i zasiłki dla bezrobotnych, 
które wymuszają postawy proaktywne wśród poszukujących pracy. Mobilność pracowników 
jest również istotna, ale wymaga istnienia odpowiednich instrumentów, w tym zniesienia 
barier w wolnym przepływie pracowników. Tworzenie miejsc pracy jest istotne, ale w 
sytuacji kryzysu konieczne jest kreowanie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiednie 
polityki makroekonomiczną, przemysłową i innowacji.  
 

 
Minister Elsa Fornero 

W kontekście włoskiego rynku pracy, włoski parlament przygotował ustawę, która 
równoważy interesy różnych grup społecznych - przede wszystkim młodych ludzi i partnerów 
społecznych. Reforma zakłada zwiększenie stopy zatrudnienia oraz zmniejszenie segmentacji 
i sztywności rynku pracy. Reformy te wprowadziły zasady aktywizacji, włączenia 
społecznego i dynamizmu. Opierają się na pięciu założeniach: elastyczność wejścia na rynek 
pracy, elastyczność opuszczenia rynku pracy, ochrona socjalna, usługi zatrudnienia i 
aktywacji oraz bieżący monitoring i ocena reformy.   
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Pani minister podkreśliła, że ważne jest przygotowanie różnego rodzaju praktyk zawodowych 
i kształtowanie stałych, długoterminowych relacji w pracy. Ministrowie pracy Niemiec i 
Włoch współpracują ze sobą w tym względzie i uzgodnili kalendarz wymiany doświadczeń i 
wspólnych działań. Stworzono również motywację podatkową dla pracodawców w celu 
zwiększania szansy na zatrudnienie przede wszystkim dla osób starszych i kobiet. W 
kontekście kobiet, ważne jest połączenie rodzicielstwa z pracą i wprowadzenie urlopu 
ojcowskiego. Jeśli chodzi o opuszczenie rynku pracy, wprowadzono zmiany w starych 
zwyczajach związane ze zwolnieniami z uwagi na sytuację gospodarczą. Zmieniony został 
zakres uprawnień sądów pracy i wprowadzono przywracanie osób na stanowiska, które 
zostały zlikwidowane. Konieczna jest ochrona przed dyskryminacyjnymi zwolnieniami. 
Wprowadzono przyspieszoną ścieżkę sądową ws. sporów o naruszenie praw pracowniczych. 
Aby zagwarantować ochronę praw pracowników zapewniono ochronę przed 
dyskryminującymi zwolnieniami i bezprawnymi dyscyplinarnymi zwolnieniami z pracy. 
Wprowadzono również nowelizację systemów zabezpieczenia społecznego, które stymulują i 
wspierają działania proaktywne. Podczas gdy w przeszłości, ustawodawstwo włoskie 
koncentrowało się głównie na ochronie zatrudnienia w miejscu pracy, obecnie chodzi o 
wzmocnienie ochrony na rynku pracy, w ramach kompleksowego systemu, który zastąpi 
większość z istniejących przepisów. W tym celu wprowadzono nowe świadczenie socjalne, 
które znacznie rozszerza zakres ochrony socjalnej, zarówno pod względem wydatków, jak i 
odbiorców tego świadczenia. Reformy również pomagają w redefinicji polityki zatrudnienia i 
wprowadzenia zapisów odnośnie uczenia się przez całe życie. Wszelkie reformy, jeśli zostaną 
przyjęte, muszą być poddane niezależnemu naukowemu procesowi oceny i monitoringu w 
celu oceny skutków podejmowanych działań. 
 
Na koniec pani minister podkreśliła, że ważne jest zapewnienie odpowiednich środków na 
realizację polityk zatrudnienia i społecznej. UE może nadal konkurować na arenie 
międzynarodowej, pod warunkiem, że nadal ważnym priorytetem w agendzie UE będą 
inwestycje w kapitał ludzki i umiejętności pracowników. 
 
Po głównych wystąpieniach dyskusja odbywała się w ramach czterech grup tematycznych, z 
których każda podzielona była na trzy równolegle odbywające się panele. 
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1. Wpływ kryzysu na zatrudnienie 
 

• Walka z bezrobociem w państwach objętych programem pomocowym 
 

• Gospodarstwa domowe - związek pomiędzy zatrudnieniem i ubóstwem 
 

• Wynagrodzenie – dostosowanie i strategie 
 
Raymond Torres, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pracą (ILO) przedstawił 
sprawozdanie z pierwszej grupy tematycznej pt. Wpływ kryzysu na zatrudnienie.  
 
W kontekście państw objętych programem pomocowym, tj. Grecji, Irlandii, Rumunii i 
Portugalii, państwa te zobowiązały się do podejmowania różnorodnych reform. Przyjęły 
podobne strategie, polegające na konsolidacji budżetu, cięciach płac i reformach 
strukturalnych w celu poprawy konkurencyjności. Starają się również kompensować 
negatywne efekty tych reform. Mimo podejmowania ww. działań, bezrobocie w tych krajach 
nadal wzrasta. Strategia ograniczania ilości pieniędzy w gospodarce ma wpływ na gospodarkę 
ww. krajów. Pozytywne efekty, które przynosi wzrost konkurencyjności są niestety 
bilansowane przez ograniczenie zdolności banków do udzielania pożyczek firmom, 
spowolnienie eksportu oraz wzrost niepewności w strefie euro. Ponadto, wzrasta bieda i jeśli 
te niepokojące trendy się nie zmienią, wówczas na ryzyko narażona będzie spójność 
społeczna. Zaproponowane dla tych krajów rozwiązania w zakresie kształtowania polityk 
powinny koncentrować się przede wszystkim na potrzebie wypracowania strategii wzrostu: 
dokapitalizowanie banków, stawienie czoła niepewności w strefie euro, inwestowanie w nowe 
sektory i rynki, które mogą się przyczynić do zapewnienia wzrostu gospodarczego. Ponadto 
konieczne jest poradzenie sobie z problemem długotrwałego bezrobocia, w szczególności 
wśród młodzieży i w tym kontekście odpowiednie dostosowanie polityki fiskalnej. Należy 
również unikać asymetrycznych reform: zwolnienie na rynkach finansowych / produktów 
kontra przyspieszenie na rynkach pracy. Najważniejsze jest dobre zaprojektowanie 
odpowiednich środków i reform. Potrzebna jest również koordynacja i spójność działań na 
różnych poziomach w strefie euro: potrzebne są działania zapobiegające nadmiernym 
premiom za ryzyko a także analizowanie poziomu dochodów w społeczeństwie oraz dobre 
zaprojektowanie środków w ramach solidarności w UE. 
 
Podczas dyskusji na temat zatrudnienia i biedy uczestnicy zwracali uwagę na brak pracy i 
duże bezrobocie, które wzrosło na skutek kryzysu. Uznali te czynniki za podstawowe źródła 
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biedy w Europie, ale nie jedyne. Praca bowiem to w ich opinii nie wszystko. Są inne czynniki, 
które mają wpływ na ubóstwo, np. gdy mamy do czynienia z rodzinami, gdzie jest tylko jeden 
rodzic, albo jeśli zjawisko biedy dotyczy konkretnych grupy społecznych. Rynek pracy jest 
coraz bardziej rozwarstwiony. Wielu zatrudnionych wykonuje tzw. mini-prace (z najniższymi 
zarobkami bądź na krótki okres) i grozi im ubóstwo. Podkreślano, że w 50% biednych rodzin 
przynajmniej jedna osoba ma pracę. Chodzi zatem bardziej o kwestię jakości pracy a nie jej 
ilości. Stale zwiększająca się warunkowość systemów ochrony socjalnej wypycha niektórych 
ludzi z systemów zabezpieczenia społecznego. Dla przykładu, w Grecji jedynie 25% osób 
poszukujących pracę otrzymuje zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia im przysługujące. 
Znaczny spadek liczby osób objętych zasiłkiem następuje od 2007 r. Jak należy poradzić 
sobie z tym problemem? Przede wszystkim konieczne jest promowanie zatrudnienia i 
innowacyjnych miejsc pracy, np. gospodarki społecznej, zielonej gospodarki i 
ukierunkowanie programów wsparcia dla najbiedniejszych regionów. Konieczne jest również 
pilne wykorzystanie 20% Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonego na 
integrację społeczną. Należy również ponownie przeanalizować kwestię warunkowości 
systemów opieki społecznej w świetle nowych trendów dotyczących ubóstwa. Uczestnicy 
panelu podkreślali również, że konieczna jest poprawa instrumentów, służących do mierzenia 
poziomu ubóstwa. Konieczne jest dostosowanie poziomu wyznaczającego poziom ubóstwa 
do faktu, że średnia dochodów gospodarstw domowych może spadać. Należy również 
dokonać oceny, jaki wpływ będą miały reformy rynku pracy na ilość i jakość miejsc pracy. 
 
W ostatnim panelu pt. Wynagrodzenie - dostosowanie i strategie, uczestnicy podkreślali, że 
wynagrodzenie może spełniać wiele funkcji w wychodzeniu z kryzysu. Płace są ważne w 
odniesieniu do kwestii konkurencyjności i mogą mieć na nią znaczący wpływ. Ponadto, mają 
one znaczenie w obszarze zatrudnienia i redystrybucji dochodów w społeczeństwie. Co 
więcej, wysokość płac ma również skutki makroekonomiczne. Jaka zatem powinna być 
wysokość płac - czy w okresie kryzysu należy je podnosić, czy też obniżać i w jakim tempie? 
Negocjowanie wysokości wynagrodzeń może być elementem działań zmierzających w 
kierunku utrzymywania miejsc pracy w rentownych przedsiębiorstwach. Jednakże negatywny 
trend w wysokości wynagrodzeń nie pomoże w przywróceniu kraju na ścieżkę wzrostu. 
Negocjacje poziomu płac są elementem utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach. 
Wysokość płac jest powiązana z ożywieniem gospodarczym. Jak pokazują badania, 
zahamowanie wzrostu wynagrodzeń nie doprowadziło do zwiększenia inwestycji ani też nie 
przyczyniło się w znaczącym stopniu do tworzenia miejsc pracy. Redukcja płac w Irlandii nie 
spowodowała spadku cen ani nie stworzyła dodatkowych miejsc pracy. Ważne jest, by w 
państwach o dodatnim wzroście gospodarczym płace rosły w tempie wystarczającym, by 
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umożliwić przywrócenie konkurencyjności przy równoczesnym utrzymaniu wzrostu 
gospodarczego. Odpowiednia polityka płacowa może również przyczynić się do wyjścia z 
kryzysu. Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia na odpowiednim, sensownym poziomie 
ma na celu promowanie aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i ograniczenie ubóstwa osób 
pracujących. Kluczowym atutem UE jest pierwszeństwo dialogu społecznego i układu 
zbiorowego pracy między niezależnymi partnerami. Układ zbiorowy pracy - jest to 
uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane 
pomiędzy pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami 
zawodowymi. Układy mogą określać szerzej i korzystniej uprawnienia pracownicze 
uregulowane powszechnie w kodeksie lub innych przepisach. Nie mogą natomiast zawierać 
przepisów mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Dialog społeczny z 
kolei jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne lub 
trójstronne) z organami państwowymi, jak rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne 
instytucje państwowe. Ważne jest wprowadzenie koordynacji w tym zakresie w strefie euro. 
Nadal jednak nierozwiązane są zagadnienia dotyczące najwyższych zarobków. Prowadzone 
są dyskusje na temat płacy minimalnej, ale odnotować należy równocześnie 
nieproporcjonalny wzrost najwyższych płac. Ważne są zagadnienia przejrzystości, rola 
akcjonariuszy, udziałowców i opodatkowania pracy. 
 
Podsumowując, należy podkreślić wagę spójności strategii politycznych, zarówno w skali 
makro, jak i konkretnych polityk zatrudnienia i społecznych w UE. Błędem jest postrzeganie 
spraw socjalnych w oderwaniu od ogólnego obrazu makroekonomicznego i polityki 
społecznej. Polityka aktywizacji nie funkcjonuje, gdy nie ma wzrostu. Spójność między 
krajami jest ważna w szczególności dla strefy euro. Ponadto, warto pamiętać, że zasady 
efektywności i solidarności są ze sobą powiązane. Dobrze zaprojektowane, przyjazne dla 
zatrudnienia i tworzące nowe miejsca pracy środki są ważne dla gospodarki i spójności 
społecznej. W interesie silnych gospodarek leży wspierania słabszych gospodarek. 
 
 

2. Polityka zatrudnienia w całym cyklu życia 
 

• Bariery w zatrudnianiu kobiet (równowaga między życiem zawodowym i 
prywatnym) 
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• Młodzież – co udało się osiągnąć w ramach Inicjatywy Szans dla 
Młodzieży i co dalej? 

 

• Aktywne starzenie się - wymiar rynku pracy 
 
Martine Durand, główny statystyk OECD, przedstawiła sprawozdanie z grupy tematycznej 
poświęconej polityce zatrudnienia w całym cyklu życia.  
 
W panelu poświęconym barierom dla zatrudnienia kobiet uczestnicy podkreślali, że temat 
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym jest zbyt zawężony. Równowaga płci 
jest bardzo ważna z punktu widzenia gospodarczego. Wzrost zrównoważony i 
długoterminowy jest możliwy jedynie, jeśli wszystkie dostępne zasoby zostaną wykorzystane. 
Kobiety stanowią 50 procent pracowników. W dziedzinie równowagi płci nastąpił wielki 
postęp w ostatnich 15 latach, choć nadal pozostaje wiele do zrobienia. Znacznie zmniejszyła 
się luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, ale nadal pozostają ogromne różnice w wysokości 
wynagrodzenia i czasie pracy. Kobiety częściej pracują na półetatu, mężczyźni częściej na 
cały. Mężczyźni zarabiają znacznie więcej na tych samych stanowiskach od kobiet. 
Występujące bariery na rynku pracy są znacznie głębsze niż te dotyczące równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym. Nadal funkcjonuje wiele stereotypów, różnice w podejściu 
do zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz odmienne wartości kulturowe. Udowodniono, że 20% 
tej nierównowagi między kobietami i mężczyznami wiąże się ze stereotypami a nie z innymi 
czynnikami. Nadal funkcjonuje w społeczeństwie model jednego żywiciela rodziny. Ponadto, 
istnieje silna zawodowa segregacja: kobiety są zgrupowane wokół miejsc pracy gorzej 
płatnych, głównie w oświacie i administracji, mimo że w szkołach i na uczelniach dziewczęta 
lepiej się uczą. Z niewiadomych przyczyn dziewczęta nie kontynuują studiów na kierunkach 
ścisłych a wybierają studia takie jak socjologia, co jest niezrozumiałe. Podczas kryzysu 
kobiety są bardziej dotknięte zjawiskiem braku pracy w sektorze usługowym. Jeśli już ją 
znajdą, pracują w bardzo złych warunkach. Ponadto, bezpłatnie świadczą usługi, z których 
korzystają gospodarstwa domowe – opieka nad dziećmi, starszymi ludźmi, pranie, sprzątanie, 
gotowanie, itp. Kobiety w pracy stykają się także ze zjawiskiem szklanego sufitu, który 
dotyczy ich obecności w zarządach, radach nadzorczych i na najwyższych stanowiskach. 
 
Polityka rodzinna powinna promować dwa cele: wsparcie miejsc pracy wysokiej jakości i w 
wymiarze społecznym, gdy mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa, wspieranie 
współczynnika płodności (zarówno mężczyzn, jak i kobiet). Przykłady dobrych praktyk dają 
Norwegia i Irlandia, które wprowadziły elastyczny czas pracy nie tylko dla kobiet. Ponadto, 
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wprowadza się również urlop wychowawczy, który mogą dzielić między sobą ojciec i matka. 
Dodatkowo, ważne jest zapewnienie przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi. Bardzo ważne jest to, by tej pomocy nie odbierać w 
szczególności w trakcie kryzysu. Konieczne jest również usuwanie demotywatorów, które 
powstrzymują ludzi przed wejściem na rynek pracy, powrotem do pracy, czy też 
utrzymywaniem danego stanowiska pracy. Ważne jest, by wprowadzić odpowiedni system 
podatkowy i system zasiłków. Wiele można zrobić, jeśli chodzi o zniechęcanie do wejścia na 
rynek pracy, np. oferując umowy śmieciowe, zatrudniając osoby na czas określony, itp. Rola 
partnerów społecznych została również podkreślona w dyskusji, szczególnie w odniesieniu do 
praktyk w miejscu pracy, negocjowania opieki nad dziećmi i pracy na odległość. 
 

 
 

W swojej wypowiedzi podczas panelu na temat barier w zatrudnianiu kobiet senator 
Mieczysław Augustyn zwrócił uwagę na fakt, że w większości państw Europy podejmowano 
próby wyjścia z kryzysu poprzez wydłużenie czasu pracy. Najczęściej dotyczyło to dotyczy w 
większym stopniu kobiet aniżeli mężczyzn. W Polsce obecnie wyrównywany jest wiek 
emerytalny kobiet i mężczyzn, co zmienia sytuację kobiet w wieku emerytalnym. Należy 
pamiętać o tym, że kobiety na emeryturze często podejmują się wielu obowiązków, takich jak 
m.in. opieka nad wnukami, sędziwymi rodzicami, sąsiadami, itp. Często są to zdania ponad 
ich siły. Konieczne jest więc wprowadzenie nowego modelu opieki długoterminowej. W 
kontekście opieki nad dziećmi – duże środki powinny być przeznaczone na rozwój różnych 
form opieki, zwłaszcza dla dzieci do lat 3. Model flexicurity w Polsce jest rozumiany, jako 
narzędzie umożliwiające łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych w stosunku do 
dzieci. Senator apelował o zastosowanie podobnych mechanizmów odniesieniu do opieki nad 
dziećmi jak i ludźmi starszymi. W Polsce trwają prace nad przygotowaniem i wprowadzeniem 
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ustawy o opiece nad osobami niesamodzielnymi, która da możliwość elastycznego czasu 
pracy i skorzystania z urlopu, by umożliwić opiekę nad seniorami. 
 
Senator zwrócił również uwagę na fakt, że brak pracy częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. 
Kobiety bez pracy często decydują się na świadczenie usług w sektorze nierejestrowanym, za 
niskie świadczenia podejmują pracę zagranicą. W konsekwencji zostawiają swoje dzieci w 
kraju pochodzenia, co często doprowadza do eurosieroctwa. W Polsce to spory problem, 
dotyczy on ok. 100 tys. opuszczonych dzieci. Kolejnym kosztem są rozpady związków, 
których nie udaje się utrzymać na odległość. 
 
W tym kontekście senator Augustyn podkreślił, że konieczne są inwestycje we wspieranie 
sektora usług opieki długoterminowej, które pozwolą na stworzenie w samej tylko Polsce ok. 
200 tys. miejsc pracy, zatrzymując tych pracowników (głównie kobiety) w kraju pochodzenia. 
Zaznaczył jednak, że usługi opieki długoterminowej są drogie i konieczne będzie wsparcie ich 
finansowania. 
 
W kontekście kolejnego panelu, a więc bezrobocia wśród młodzieży, mówiono przede 
wszystkim o niebezpieczeństwie i realnym ryzyku utraty pokolenia. Jest to poważny problem 
społeczny, ponieważ średnio 1 młoda osoba na 4 pozostaje bez pracy. W Europie jest 8 
milionów zarejestrowanych młodych ludzi, którzy się nie uczą, nie szkolą ani nie mają pracy 
(tzw. NEETs). Te dysproporcje są związane z kryzysem. Kryzys utrudnia wejście na rynek 
pracy. Pokolenie to jest zagrożone ryzykiem długoterminowego bezrobocia. Kryzys sprawia, 
że przejście ze szkoły do pracy staje się bardzo trudne. Grupy społeczne, które na tym tracą, 
to nie tylko imigranci i osoby z niższym wykształceniem, ale również z wyższym, 
absolwenci, na których wymusza się wydłużanie okresu studiów i mobilność w ramach UE, 
naraża się ich na opuszczenie kraju, gdzie często wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji, 
o złej jakości, na kontraktach krótkoterminowych, bez zabezpieczeń społecznych. Co trzeba 
zrobić? Uczestnicy panelu mówili o konieczności przygotowania założeń politycznych. 
Zwracano uwagę na konieczność podejmowania doraźnych działań, tj. szkolenia, reorientacja 
zawodowa, wspieranie pracy, inwestycje, pomoc dla młodych przedsiębiorców, podniesienie 
bezpieczeństwa społecznego, itp. Konieczne są również działania długoterminowe, do 
których uczestnicy panelu zaliczyli inwestycje w edukację dobrej jakości (z faktycznymi 
praktykami zawodowymi) oraz w płatne praktyki zawodowe (jak to ma miejsce w 
Niemczech, Austrii i Szwajcarii). Ponadto konieczne są inwestycje, z udziałem funduszy 
unijnych, w prawdziwe szkolenia, przygotowujące do wykonywania zawodu, które 
zapewniają doświadczenie zawodowe. Dla przykładu, w Toskanii 50% funduszy społecznych 
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wykorzystuje się na szkolenia. Są pewne grupy poszkodowane, które potrzebują specjalnych 
środków, które również trzeba zapewnić. Ważne jest również przedyskutowanie kwestii 
podaży pracy dla młodzieży.  
 
W kolejnym panelu, na temat aktywnego starzenia się społeczeństwa, miała miejsce 
burzliwa dyskusja, podczas której zaprezentowano wiele różnych opinii. 
 
Część uczestników panelu poparła aktywne starzenie się, uznając je za dobre rozwiązanie, 
biorąc pod uwagę niski poziom urodzeń. Aktywne starzenie się utrzymuje na wysokim 
poziomie lub też zwiększa poziom zatrudnienia i przyszłe standardy życia. Wyższy poziom 
zatrudnienia osób starszych umożliwia finansowanie systemu zabezpieczeń społecznych. 
Ponadto, praca daje status społeczny i dochód oraz powoduje podniesienie poziomu życia i 
wzmocnienie siły roboczej. Ważne jest również doświadczenie ludzi starszych. Istotne jest 
dostosowanie środowiska pracy, by było ono przyjazne dla osób starszych. Ponadto zwrócono 
uwagę na konieczność wyeliminowania obowiązkowego wieku emerytalnego. Uczestnicy 
stwierdzili również, że należy powiązać wiek emerytalny z oczekiwaną długością życia. 
 
Inna część uczestników z kolei stwierdziła, że ważne jest aktywne starzenie się, jednak nie 
należy zapominać, że dyskryminacja nadal istnieje i pojawia się mnóstwo różnych opinii na 
ten temat w społeczeństwie. Należy zrobić o wiele więcej, by zwiększyć poziom zatrudnienia 
osób starszych. Wspominano o wprowadzeniu elastycznych godzin pracy, inwestowaniu w 
kształcenie ustawiczne, uczenie się przez całe życie, poprawa jakości miejsc pracy, 
promowanie przedsiębiorczości wśród osób starszych i inwestycje w zwiększenie poziomu 
zatrudnienia w białych sektorach. Pojawiały się jednak głosy, że lepiej promować ludzi 
młodych. Ponadto, mówiono, że trzeba zacząć inwestować w szkolenia nie wieku 45 lat, ale 
wcześniej, by ci ludzie mogli tworzyć firmy i wspierać zatrudnienie. 
 
Jeszcze inni uczestnicy panelu stwierdzili, że nim podniesiony zostanie poziom wieku 
emerytalnego, trzeba pomyśleć o zapewnieniu ludziom starszym miejsc pracy. Podkreślano, 
że należy zadbać o możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla pracowników 
wykonujących ciężką pracę w trudnych warunkach. Zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, że 
zwiększenie wieku emerytalnego doprowadzi do zwiększenia się ubóstwa ludzi w starszym 
wieku, którzy będą chcieli przejść wcześniej na emeryturę. Dodatkowo, nie należy zachęcać 
do oszczędzania w prywatnych systemach emerytalnych a w systemach państwowych. 
Mówiono również o solidarności międzypokoleniowej i lepszych miejscach pracy. 
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Podkreślono również, że określenie wieku emerytalnego to domena polityki krajowej a nie 
Unii Europejskiej. 
 
Senator Mieczysław Augustyn, który zabrał głos podczas dyskusji w panelu na temat 
aktywnego starzenia się, podkreślił, że stwierdzenie, iż osoby starsze zabierają pracę osobom 
młodym jest niesprawiedliwe i nie znajduje potwierdzenia w faktach. Dłuższa prac osób 
starszych leży bowiem w interesie ludzi młodych. Dzięki temu nie trzeba zaciągać długów na 
sfinansowanie emerytur, ponadto starsi pracownicy wnoszą wkłady do budżetu z podatków, 
które płacą. Bez pracy starszych obciążenia długiem młodszych pokoleń będą nie do 
udźwignięcia i zniweczą szanse na przeznaczanie podatków na rozwój. Doświadczenie innych 
państw pokazuje, że tam, gdzie zatrudnienie osób starszych jest najwyższe, bezrobocie jest 
niższe. W opinii senatora najwyższy czas na przygotowanie europejskiego programu 
edukacyjnego, który by obalał dotychczasowe mity dotyczące potencjału osób starszych i ich 
produktywności. Nieprawdą jest to, że starsi ludzie biorą więcej zwolnień. Nieprawdą jest to, 
że nie odpracują tego, co zostanie zainwestowane w szkolenie ludzi starszych. Podstawowa 
bariera do zatrudniania osób starszych tkwi w głowach. Należy zwracać uwagę na zyski, które 
można czerpać z zatrudnienia osób dojrzałych. W Polsce uczymy zarządzania wiekiem w 
firmach we współpracy z organizacjami pracodawców. Gdyby można było na to przeznaczyć 
środki europejskie byłoby łatwiej. 
 
Senator powiedział, że obecnie mówimy o zielonych miejscach pracy i białej gospodarce. 
Połowa z tych miejsc pracy to opieka długoterminowa, a nie sama medycyna. To najbardziej 
rozwojowy rynek zatrudnienia. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na lepsze 
wykorzystanie środków europejskich w nowej perspektywie finansowej na ten cel. Usługi 
opieki długoterminowej są drogie, a inwestycje nie mają dużej stopy zwrotu. Opieka nad 
niesamodzielnymi to obszar innowacji organizacyjnych i technicznych. Zastosowanie 
najnowszych rozwiązań technicznych zagwarantuje bezpieczeństwo osobom bardziej 
wymagającym. Na to jednak potrzebne są środki – fundusze europejskie mogą pomóc w ich 
zapewnieniu. 
 
Senator Augustyn podkreślił, że ważne jest refleksja, jak można przekształcić miejsca pracy 
w przyjazne dla osób starszych, jak ma wyglądać profil pracy, aby przyciągnąć te osoby do 
rynku pracy. Konieczne jest przygotowanie atrakcyjnych profili zawodowych i 
ukierunkowanie zawodów osób starszych w taki sposób, by kontynuowały swoją pracę. 
Należy tworzyć przyjazne starszemu pracownikowi miejsca pracy. Polska zobowiązała się 
przygotować taki program w 2013 roku. 
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W ww. trzech panelach pojawiły się również kwestie przekrojowe. Było wiele zależności 
między trzema poruszanymi tematami. Promowanie zatrudnienia kobiet, młodzieży i 
starszych ludzi jest dobre pod warunkiem, że można im zapewnić dobrą pracę a nie umowę 
śmieciową. Obiecującym sektorem zatrudnienia jest sektor opieki nad osobami starszymi, 
gdzie wszystkie ww. grupy społeczne mogą znaleźć pracę. Jeśli chodzi o mobilność 
pracowników, to podkreślano, że dobrowolna jest wskazana, ale wymuszona i związana z 
drenażem mózgów - nie. W każdym z paneli mówiono również o problemach związanych ze 
znalezieniem pracy i niesprawiedliwych stereotypach, w szczególności dotyczących kobiet i 
ludzi starszych. Stwierdzono również, że tytułem tej konferencji nie powinien być Jobs for 
Europe ale Europe for Jobs. 
 
 

3. Jak dojść do pełnego zatrudnienia? 
 

• Od dobrobytu do pracy: aktywizacja i tworzenie miejsc pracy 
 

• Rozwój ekonomii społecznej 
 

• Gwarancja pracy – koncepcja i realizacja 
 
Dan Corry, szef New Philantropy Capital, powiedział, że podczas pierwszej sesji dyskusja 
koncentrowała się na temacie aktywizacji zawodowej i tworzeniu nowych miejsc pracy. 
Podkreślił, że aktywizacja zawodowa musi być dostosowana do indywidualnych przypadków. 
To, co funkcjonuje w jednym obszarze, czy też w danym państwie może nie funkcjonować 
gdzie indziej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że różne polityki są ze sobą powiązane. Trzeba 
podchodzić do nich systemowo. Mówiono także o tym, że wydatki na pracę wzrosły, podczas 
gdy wydatki na osobę bezrobotną spadły. Omawiano również temat roli wspólnej waluty euro 
i kryzysu w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy a także o roli samych bezrobotnych w 
procesie poszukiwania pracy. Stwierdzono, że wiele z omawianych elementów nie ma racji 
bytu, jeśli nie towarzyszy im wzrost gospodarczy. Jeden z mówców opowiadał o działaniach 
podejmowanych przez Wielką Brytanię w celu zapobieżenia długoterminowemu bezrobociu, 
tj. zwiększenie elastyczności rynku pracy, cięcia budżetowe, ograniczenie wysokości 
wynagrodzeń i działania prowadzące do reintegracji pracowników na rynku pracy.  
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W panelu dotyczącym ekonomii społecznej zastanawiano się, czym tak naprawdę jest 
ekonomia społeczna i na czym polega inicjatywa społecznego biznesu. Stwierdzono, że tak 
naprawdę nie wiadomo, czym są spółdzielnie oraz czy firmy działające w sektorze ekonomii 
społecznej to organizacje typu full-profit czy też non-profit. Poruszono wiele tematów 
związanych z rolą przedsiębiorstw o charakterze socjalnym, kwestią ich większej odporności 
na kryzysy i ich elastyczności. Zastanawiano się również nad dostępem do rynku pracy dla 
tych przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa wydają się być dobrym rozwiązaniem, w 
szczególności w okresie kryzysu. Zastanawiano się również nad ich wartością w gospodarce. 
Mówiono też o tym, że wzrost gospodarczy w niektórych krajach związany jest z 
konsolidacją finansową, redukcjami zatrudnienia, ale również powstawaniem nowych firm. 
Niektórzy byli optymistami i twierdzili, że ten sektor może się dalej dynamicznie rozwijać, 
ale pod znakiem zapytania stoi kwestia, na ile można zwiększać skalę działalności tego 
rodzaju przedsiębiorstw. Pojawiła się również krytyka, że Komisja Europejska nie traktuje 
serio sektora ekonomii społecznej.  
 
Zigor Ezpeleta z firmy Mondragon (Hiszpania) opowiedział o działalności tej firmy w 
Hiszpanii. Mondragon to spółdzielnia powstała w 1956 r. w Hiszpanii, a dokładniej w Kraju 
Basków. Jej początki są związane ze skromnym warsztatem produkującym podgrzewacze do 
parafiny. Obecnie jest siódmą pod względem obrotów hiszpańską firmą. Pod koniec 2009 r. 
zapewniała zatrudnienie dla 85.066 pracowników w czterech obszarach aktywności: 
finansach, przemyśle, sprzedaży detalicznej oraz strategii. Na obszar finansów składa się 
bankowość, firma ubezpieczeniowa oraz organizacja zajmująca się opieką społeczną 
(emerytury, zasiłki dla wdów, renty inwalidzkie), komplementarna do hiszpańskiego systemu 
pomocy społecznej. Zakres przemysłowej działalności spółdzielni jest bardzo szeroki. 
Dostarcza produktów zarówno dla klientów indywidualnych (np. lodówki, pralki), jak i dla 
innych organizacji (m. In. matryce, formy i oprzyrządowania do odlewu żelaza i aluminium). 
Działalność Mondragonu pod względem sprzedaży detalicznej wykracza daleko poza granice 
Hiszpanii, głównie do Francji oraz Niemiec. Jest on właścicielem licznych hipermarketów, 
stacji benzynowych, biur podróży i perfumerii. Lista obszarów działalności spółdzielni jest 
imponująca. Równie ważną dziedziną aktywności, jest obszar związany z pozyskiwaniem 
wiedzy i kreowaniem strategii. Jest on związany z treningami i edukacją pracowników oraz 
innowacyjnością. Są to elementy uważane za kluczowe w rozwoju organizacji. Misją firmy 
jest generowanie zatrudnienia w spółdzielniach i wpływanie na społeczeństwo w pozytywny 
sposób. Celem jest zachęcanie pracowników do zaangażowania działalność firmy poprzez 
współwłasność – udział w zarządzaniu i w osiąganych wynikach. Firma Mondragon jest 
wyznacznikiem jakości, jeśli chodzi o spółdzielczość. Proponuje model prospołeczny i 
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dochodowy. Jest modelowym wzorcem działania w gospodarce społecznej. Jedna osoba ma 
jeden głos w firmie, co jest modelowe dla demokracji społecznej. Przewodniczący ma 
wynagrodzenie maksymalnie 6 razy większe niż zwykły pracownik. W Hiszpanii zdarza się 
200 lub 300 razy większe wynagrodzenie prezesów. Filozofia firmy opiera się na 
mechanizmie wzajemnej solidarności. Ważne jest np. finansowanie nadgodzin, rekompensata 
dla pracowników, którzy nie znajdują zajęcia w swojej spółdzielni, wczesne odchodzenie na 
emeryturę – 58 lat, zasiłki dla bezrobotnych, finansowanie dla osób, które muszą zmienić 
miejsce zamieszkania, itp. 
 
Aurelie Dupres, reprezentująca European Network for Social Integration Enterprises 
(ENSIE) (Europejska Sieć Przedsiębiorstw Integracji Społecznej), powiedziała, że jej firma 
zatrudnia w sumie 370 tys. osób. Te przedsiębiorstwa zatrudniają osoby nisko 
wykwalifikowane, narkomanów, osoby po wyrokach. Najważniejsza jest wierność społeczna, 
wymiar pedagogiczny - kształtowanie postawy obywatelskiej, tworzenie inkubatorów 
gospodarki społecznej, itp. Jest mnóstwo różnego rodzaju inkubatorów gospodarki 
społecznej, o różnym statusie - NGOs, czy też nastawione na zysk, działające w różnych 
branżach - ekologia, budownictwo, itp. Szkolenia pracowników trwają od 2 miesięcy do 
dwóch lat. Pozwalają na ponowne odnalezienie się na rynku pracy. Firma utrzymuje dobre 
relacje z lokalnymi biurami zatrudnienia i z sektorem prywatnym. Osoby zatrudnione w 
ENSIE są w stanie ubiegać się o pracę w każdym innym miejscu. Obok nabytych 
kompetencji, firma wyposaża pracowników w umiejętności i poddaje ich szkoleniu 
obywatelskiemu. Chodzi o pomoc tym osobom, by stali się pełnoprawnymi obywatelami. 
Jeśli państwo inwestuje 1 euro w inkubator gospodarki społecznej – uzyskuje 3 euro zysku. 
Spółdzielnie są odporne na kryzys. Starają się rozwijać cele gospodarcze, ale nie jest to cel 
sam w sobie.  
 
Thorkill Sonne jest założycielem Specialisterne - firmy, której celem jest stworzenie miliona 
miejsc pracy dla osób dotkniętych autyzmem. Jako ojciec dziecka autystycznego chodziło mu 
o stworzenie otoczenia pracy, by tego rodzaju osobowość wykorzystać, znaleźć nisze, gdzie 
takie osoby mogłyby pracować. Zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby stworzyć 
synowi warunki do szczęśliwego i godnego życia. Nie widział szans na znalezienie przez 
niego pracy u przedsiębiorcy, który dostrzeże jego wyjątkowe umiejętności i szczególną 
osobowość. Podjął decyzję o założeniu własnej firmy. Chciał stworzyć warunki pracy, w 
których osoby z autyzmem będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy w 
sektorze IT bez przymusu podporządkowania się regułom życia społecznego. Osoby takie 
posiadają wyjątkowe umiejętności analityczne, potrafią wykonywać precyzyjnie i bezbłędnie 



 28

powtarzalne czynności. Są prawdziwymi specjalistami w tej branży. Stąd też nazwa firmy – 
Specialisterne, co w języku polskim oznacza specjaliści. Kreowanie miejsc pracy dla osób z 
różnymi niepełnosprawnościami jest szczególnie istotne w obliczu obecnej sytuacji 
gospodarczej Europy. Jednym z największych problemów współczesnej Europy jest wysoka 
stopa bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych. Bez pracy pozostaje ponad 25 mln osób. 
Z drugiej strony, jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, zatrudnienie w branży IT 
mogłoby znaleźć około 700 tys. osób. Pan Sonne jest przekonany, że znalezienie w Europie 
tylu specjalistów nie stanowiłoby problemu, jeżeli tylko wykorzystalibyśmy w pełni 
kompetencje i umiejętności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Te osoby posiadają 
szereg kompetencji i umiejętności potrzebnych obecnie na rynku pracy i mogących 
przyczynić się do rozwoju europejskiego sektora usług IT. Ponadto bardzo chcą pracować. 
Europy po prostu nie stać na niewykorzystanie tego potencjału. Obecnie w jego 
przedsiębiorstwie pracuje 40 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Osoby te, nazywane 
konsultantami, świadczą różnego rodzaju usługi z zakresu IT takie jak: migracja danych, 
testowanie oprogramowania i sprzętu czy zarządzanie bazami danych. Ponadto 20 osób z 
autyzmem odbywa staże zawodowe u naszych klientów biznesowych. Prace konsultantów 
wspomaga 20 pełnosprawnych opiekunów pracy, trenerów w zakresie umiejętności IT oraz 
menadżerów, którzy odpowiedzialni są za kontakty z klientem, organizację pracy konsultanta, 
a także dbają o to żeby nasi pracownicy czuli się bezpiecznie i pewnie w swoim miejscu 
pracy. Stałymi odbiorcami usług firmy są zarówno przedsiębiorstwa komercyjne jak i 
instytucje publiczne, np. urzędy gmin. 
 
Zgodnie z filozofią firmy, jej celem jest stworzenie każdemu pracownikowi warunków pracy 
odpowiadających jego indywidualnym potrzebom, umiejętnościom i ograniczeniom. Chcą w 
ten sposób zapewnić osobom z autyzmem możliwość pełnego wykorzystania swojego 
potencjału. Poprzez wdrażanie tego modelu biznesowego w różnych krajach europejskich 
starają się pokazywać zarówno środowisku biznesowemu jak i instytucjom publicznym, że 
myślenie i działanie zgodnie z tą filozofią jest możliwe i co więcej, przynosi korzyści 
społeczne i ekonomiczne całemu społeczeństwu. W sumie chcą stworzyć milion miejsc pracy, 
z czego 250 tys. w Europie. Mają koncepcję, podejście i inspirującą historię. 
 
Specialisterne jest firmą for profit. Bazując na doświadczeniach Specialisterne pan Sonne 
uważa, że przedsiębiorcy społeczni powinni otrzymywać wsparcie ze strony państwa, 
ponieważ rezultaty ich działań mają pozytywny wpływ na całą społeczność. Wsparciem 
powinny zostać objęte oczywiście tylko te podmioty, które spełniają odpowiednie warunki 
związane z prowadzeniem działalności ekonomicznej w celach społecznych. Niestety pojawią 
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się pewnie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie niezbędne warunki, tylko po to, aby 
otrzymać odpowiednie przywileje np. podatkowe. 
 
Senator Mieczysław Augustyn zwrócił uwagę na problemy związane z ekonomią społeczną 
występujące w Polsce. Tradycja spółdzielczości wywodzi się z XVIII wieku. Została ona 
jednak wypaczona w epoce socjalizmu, co ciąży na możliwościach rozwoju tego sektora. 
Mamy obecnie do czynienia z ekonomią społeczną starego typu i nową ekonomią społeczną. 
W starych spółdzielniach na skutek wypaczeń poprzedniej epoki daleko odchodzono od 
mechanizmów demokratycznych. W wielkich przedsiębiorstwach i firmach, którymi stały się 
„spółdzielnie” demokracja ma charakter iluzoryczny. Zwołanie walnego zebrania dla 50 tys. 
członków jest niemożliwe. Utożsamienie zwykłego członka z molochem, jakim jest tego 
rodzaju gigant, jest praktycznie nie możliwe. 
 
Obecnie powstają spółdzielnie nowego typu, przede wszystkim dla osób długotrwale 
wykluczonych. Są to małe organizacje, wyrastające, dzięki wsparciu państwa i samorządów, 
jak grzyby po deszczu. Senator spytał się jednak, czy z czasem nie będą rosnąć zatracając 
swój pierwotny charakter. Kwestia konkurencji jest również podnoszona na rynku lokalnym. 
Dbamy w Europie o to, by konkurencja między firmami była równa. W tym kontekście 
senator spytał o dopuszczalność pomocy publicznej – do jakiego stopnia jest ona 
dopuszczalna w przypadku spółdzielczości socjalnej, biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia warunków równej konkurencji.  
 
Na koniec senator Augustyn podkreślił, że spółdzielnie mogą istnieć wyłącznie w 
demokracji. Obecnie ponownie odkrywamy nowe zjawisko, którymi są spółdzielnie. Ich istotą 
jest własność i samostanowienie członków spółdzielni.  
 

Inni uczestnicy dyskusji poruszali następujące tematy: 

− misja ekonomii społecznej – tworzenie miejsc pracy; 

− duży potencjał gospodarki społecznej;  

− podkreślanie, że prowadzenie działalności społecznej opiera się na czymś szerszym 
niż chęć zysku, jednak przedsiębiorstwa społeczne muszą być konkurencyjne i 
dochodowe; 

− umożliwienie dostępu do przetargów na zamówienia publiczne; 

− ochrona pomysłów rozwijanych przez przedsiębiorstwa społeczne – komercyjne 
przedsiębiorstwa mogą chcieć przywłaszczyć sobie te pomysły.  
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Kolejny panel poświęcony był kwestii gwarancji pracy i temu, jak taka gwarancja ma 
funkcjonować. Mowa była o tym, że trzeba odpowiedzieć na problem masowego bezrobocia. 
Zastanawiano się, czy gwarancja pracy ma być publicznie finansowa. Niektórzy byli zdania, 
że gwarancja pracy nie jest dobrym rozwiązaniem. Inni z kolei uważali ją za ostatnią deskę 
ratunku. Mówiono również o kosztach pracy – o tym, że tak naprawdę tego rodzaju wydatki, 
umożliwiające ludziom przywrócenie ich na rynek pracy, to inwestycja. 
 
Prof. William Mitchell mówił, że jest krytykiem strefy euro, ponieważ nie ma ona 
federalnych uprawnień fiskalnych. Strefa euro była wyborem ideologicznym, który się obrócił 
przeciw tej strefie. Federalna, fiskalna polityka jest konieczna, bo bez niej strefa euro upadnie. 
Z uwagi na brak tej polityki w strefie euro jest duże bezrobocie. Podkreślił, że w celu 
zapobiegania bezrobociu konieczne jest tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym. 
Można to zrobić bardzo szybko. Modelowanie gospodarcze zakłada największą wydajność 
wykorzystania zasobów. Luki w wykorzystaniu zasobów powstają na skutek masowego 
bezrobocia. Wiele krajów w UE boryka się z ogromnym bezrobociem wśród młodzieży. 
Bezrobocie to największa strata dochodów. W kontekście społecznym – jeśli uwzględnimy 
przestępczość, rozbijanie rodzin, alkoholizm, narkomanię – bezrobocie jest związane z 
ogromnymi kosztami. Jeśli poważnie chcemy podejść do wydajności gospodarczej, trzeba 
stawić czoła masowemu bezrobociu. Miliony bezrobotnych osób nie generują dochodu, który 
wszyscy mogliby wykorzystać. 
 
System monetarny musi mieć tzw. „zapasy buforowe”, by utrzymać stabilność cen. Można 
mieć również „zapas buforowy” bezrobocia. Jeśli pojawią się napięcia w gospodarce, można 
zwiększać pulę bezrobotnych. Można też przyjąć inne rozwiązanie: mieć buforowy zapas 
zatrudnienia, który można wykorzystać w momentach kryzysowych, jeśli podaż pracy będzie 
się zmniejszać. To tak, jak z przechowywaniem nadwyżki jakiegoś produktu i wyprzedaniem 
go, kiedy wystąpi taka potrzeba. Jest to lepsze podejście niż pula milionów bezrobotnych. Nie 
można ludzi zmusić do efektywniejszego szukania pracy, której nie ma.  
 
Gwarancja pracy oznacza, że rząd tworzy doskonale elastyczny popyt na pracę, zagwarantuje 
pracę każdej osobie, która może ją podjąć, wprowadzi akceptowalną społecznie płacę 
minimalną, która pozwoli niewykwalifikowanemu pracownikowi podjąć pracę i godnie żyć i 
równocześnie umożliwi napędzanie gospodarki. Minimalna płaca powinna być możliwie jak 
najbardziej stała – indeksowana w przypadku poprawy koniunktury na rynku.  
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Rząd powinien zatrudniać ludzi z puli bezrobotnych - tych, których nie chce rynek prywatny, 
ale którzy są możliwi do zatrudnienia. Typy pracy, które mogą być oferowane w czasie 
kryzysu, to wielkie projekty prac publicznych. W ramach systemu gwarancji zatrudnienia 
powinno się uwzględniać szkolenia i zabezpieczenie dochodu. Można doszkalać 
pracowników, utrzymując bezpieczeństwo zatrudnienia. Istnieją rodzaje pracy, które nigdy 
nie byłyby wykonywane przez sektor prywatny, bo nie przynoszą dochodów a jedynie 
dodatkową wartość dla obywateli.  
 
Jeśli chodzi o system zasiłków dla bezrobotnych – rząd powinien raczej gwarantować 
zatrudnienie a nie dawać zasiłki. Tworzone są całe struktury pośrednictwa pracy, szkolenia 
bezrobotnych, zarządzanie ludźmi bezrobotnymi, itp. W opinii profesora powinno zarządzać 
się miejscami pracy a nie bezrobotnymi. Dał przykład Argentyny, gdzie wprowadzono 
program gwarantowanej pracy dla każdego członka rodziny – finansowany na szczeblu 
federalnym a wprowadzony lokalnie. W ciągu 6 miesięcy stworzono 650 tys. miejsc pracy. 
Kiedy gospodarka zaczęła się ożywiać – program zaczynał się kurczyć, bo pracownicy 
wracali do sektora prywatnego. W Indiach miliony osób zatrudnionych zostało w ramach 
rolnego programu zatrudnienia, aby powstrzymać ich przed przenoszeniem się do miast. 
 
System gwarancji zatrudnienia to nie panaceum, ale pierwszy krok, który powinien podjąć 
rząd krajowy. To pakiet makrostabilnościowy a nie pakiet tylko zatrudnieniowy. 
Międzypokoleniowe konsekwencje bezrobocia będą ogromne. Obecnie z największym 
bezrobociem wśród młodzieży mamy do czynienia na południu Europy, ale skutki przenoszą 
się na północ. Brak pracy związany jest z czasem pracy oraz brakiem powiązania i 
niezgodnością potrzeb między pracodawcami i pracobiorcami. System gwarancji zatrudnienia 
sprawia, że dzieci widzą, że rodzice codziennie wychodzą do pracy, co jest bezcenne.  

 
 

4. Sektory o dużym potencjale tworzenia nowych miejsc pracy 
 

• Zielona gospodarka i zielone miejsca pracy 
 

• Białe miejsca pracy 
 

• Miejsca pracy w sektorze ICT – technologie informatyczno-
komunikacyjne 
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W panelu poświeconym sektorowi opieki zdrowotnej stwierdzono, że sektor ten ma duży 
potencjał i może stworzyć 8% miejsc pracy w UE. Sektor ten rozrasta się mimo kryzysu 
gospodarczego. Udział kobiet w sektorze rośnie. Liczba Europejczyków podwoi się do 2050 
r. a ten sektor stworzy 8 mln nowych wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy do 2020 r. 
Ten sektor zatrudnia zbyt mało pracowników a dostęp do niego jest nierówny. Komisja 
Europejska przygotowała plan działań na rzecz pracowników tego sektora. Plan działań 
obejmuje planowanie potrzeb na dziś i na przyszłość, wspólne działania w ramach 
prognozowania siły roboczej - 18 państw członkowskich i 10 organizacji będą ze sobą 
współpracować. Plan zakłada również lepsze prognozowanie przyszłego zapotrzebowania, 
wymianę dobrych praktyk (w lipcu ministrowie zdrowia zachęcali do inicjatyw, by 
informować młodzież o karierze w tym sektorze oraz utrzymać starszych pracowników) oraz 
budowanie dynamicznego rynku pracy, aby pracownicy mogli być zatrudniani w całej UE. 
Konieczne jest również maksymalne wykorzystanie funduszy UE – Erasmus dla wszystkich, 
Zdrowie na rzecz wzrostu oraz funduszy strukturalnych. 
 
Dirk Cuypers, szef zarządu Federalnej Publicznej Służby Zdrowia w Belgii podkreślił, że 
celem działań podejmowanych w białym sektorze w Belgii jest uatrakcyjnienie zawodu 
pielęgniarza oraz jego popularyzacja. Uatrakcyjnienie zawodu polega na zapewnieniu, by 
pracownicy nie byli przepracowani, mieli odpowiednie wynagrodzenie, cieszyli się uznaniem 
społecznym i uczestniczyli w procesie decyzyjnym w placówkach zdrowotnych. Tymi 
działaniami objęto trzy sektory: szpitale, domy starców i opieki oraz opiekę domową. 
Uatrakcyjnienie zawodu jest związane ze wzrostem liczby wspierających pielęgniarzy, 
finansowaniem szkoleń asystentów, inwestycjami w cyfryzację (dane pacjenta), itp. 
Konieczne jest również zapewnienie pomocy administracyjnej i logistycznej dla działów 
opieki zdrowotnej oraz zapewnienie lepszego powiązania między zapotrzebowaniem na 
pomoc a jej finansowaniem. Pracownicy powinni również podnosić swoje kwalifikacje. 
Zapewnia się im szkolenia, prowadzi się badania nt. zapotrzebowania i dostępności opieki, 
wspiera studia magisterskie w dziedzinie pielęgniarstwa, specjalizację pielęgniarzy, itp. 
Wynagrodzenia są bardzo ważne. W Belgii są premie za pracę na zmianach porannych i 
nocnych, premie za dodatkowe kształcenie i za objęcie stanowiska kierowniczego. W 
kontekście uznania społecznego, w szpitalach wprowadza się stanowisko szefa działu 
pielęgniarskiego oraz menedżerów pielęgniarek. Potrzebna jest również restrukturyzacja 
zatrudnienia w domach opieki i domach starców. W 2009 r. wprowadzono kampanię 
społeczną z jej ambasadorami – pielęgniarkami. Warte rozważenia jest również 
wprowadzenie krajowego medalu zasługi dla pielęgniarza/pielęgniarki.  
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Na szczeblu europejskim konieczne są wspólne działania w obszarze zatrudnienia w sektorze 
ochrony zdrowia, w tym wzmocnienie planowania, wymiana praktyk i skuteczniejszy proces 
decyzyjny. Wspólne działania powinny być realizowane w perspektywie krótkoterminowej. 
Potrzebne jest oszacowanie potrzeb w zakresie kompetencji i umiejętności. Wspólne działania 
nastawione są na programowanie oparte na wiedzy. Celem jest ustalenie wspólnych definicji, 
ocenianie i monitorowanie pracowników ochrony zdrowia. Potrzebne są aktualne dane, 
koncentrujące się na mobilności i integracji. Wspólne działania będą służyły gromadzeniu 
danych. Konieczne jest wprowadzenie wytycznych UE w zakresie szkoleń i mobilności oraz 
migracji między państwami członkowskimi. Pozwolą one na ocenę ilu pracowników 
potrzebujemy oraz z kim nawiązać współpracę. W sektorze zdrowia istnieje duży potencjał 
tworzenia nowych miejsc pracy. Konieczna jest refleksja nt. profilów zawodowych w 
sektorze zdrowia. 
 
Ważne jest stworzenie platformy współpracy między państwami członkowskimi w celu 
lepszego przygotowania przyszłych pracowników sektora zdrowia. Celem tej współpracy jest 
budowanie potencjału w ramach Europy. Ta platforma pozwoli na wypracowanie 
efektywnych i zrównoważonych środków w perspektywie oczekiwanych niedoborów w 
sektorze ochrony zdrowia. Przyczyni się również do wdrożenia Kodeksu dobrych praktyk w 
międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego Światowej Organizacji Zdrowia.  
Konieczne jest przetłumaczenie tego kodeksu na wszystkie języki państw członkowskich. 
Oczekiwane rezultaty ww. działań obejmują: 

− wzbogacenie wiedzy i większy potencjał do zbierania i analizowania danych; 

− zmiany strukturalne; 

− lepsze zrozumienie danych; 

− polityka oparta na faktach i dowodach służących do lepszego prognozowania; 

− bardziej świadome prognozowanie; 

− realizacja projektów międzynarodowych; 

− utrzymywanie różnorodności w państwach członkowskich; 

− stworzenie solidarności w państwach członkowskich. 
 
Marianne Olsson, przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Służbą 
Zdrowia, powiedziała, że konieczne jest uatrakcyjnienie sektora zdrowotnego dla młodych 
ludzi, lepsze planowanie i prognozowanie oraz dostęp do szkoleń. Do najważniejszych 
działań zaliczyła ponowne zdefiniowanie zawodów medycznych w sposób bardziej 
pozytywny, ograniczenie biurokracji, promowanie zawodu w szkołach, zatrzymywanie ludzi 
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w pracy oraz powstrzymywanie ich przed zmianą zawodu. Pracownicy rezygnują z pracy z 
uwagi na obciążenie pracą i problemy z poziomem personelu. Biały sektor obejmuje zawody 
o bardzo wysokiej specjalizacji. Konieczne jest zapewnienie większej ilości czasu na opiekę 
pielęgniarską, która powinna być wykwalifikowana. Obecnie definicja pielęgniarki jest 
bardzo rozmyta i rozległa. Prowadzone są badania nt. utworzenia rady pracowniczej w 
dziedzinie pielęgniarstwa i opieki. Podejmuje się szereg działań, by uatrakcyjnić ten zawód: 
zachęcanie do nabywania nowych umiejętności, właściwe opisanie zadań, uatrakcyjnienie 
środowiska pracy, znoszenie barier, lepsze wsparcie personelu - wiele osób może dalej 
pracować w tym zawodzie nawet w starszym wieku. Trzeba zwiększyć wydajność i 
atrakcyjność sektora opieki zdrowotnej. Projekt badawczy Prometeusz ujawnił następujące 
problemy w sektorze: złe zarządzanie, niedobory kadrowe, niewłaściwa kultura organizacyjna 
brak rozwoju zawodowego; brak perspektyw zawodowych; niskie płace i świadczenia 
społeczne; niski poziom wielu pracowników służby. Mobilność pomiędzy państwami 
członkowskimi nie jest również aż tak wysoka, jak się tego spodziewano. Zjawisko 
„wypalenia zawodowego” pielęgniarek w sposób bezpośredni powiązane jest ze złym 
środowiskiem pracy. Tam, gdzie jest dobre środowisko pracy mamy do czynienia z wyższym 
poziomem bezpieczeństwa.  
 
Jak poprawić środowisko pracy? Nie wszystkie sposoby są kosztowne i trudne do realizacji. 
Oto niektóre przykłady z państw członkowskich: 

− zapewnienie domowej opieki nad dziećmi (Austria) 

− zwiększenie konsultacji z personelem (Austria) lub opracowanie strategii wraz z 
pracownikami służby zdrowia (Holandia) 

− kontynuacja rozwoju zawodowego i planowania kariery zawodowej (Litwa, Holandia 
i Austria) 

− poprawa jakości zdrowia pacjenta zwiększa motywację pracowników (Holandia) 
Obecnie w sektorze zdrowia konieczne jest wprowadzenie konkurencji i zmiana kultury 
zarządzania. Nie można tylko mówić personelowi, co ma zrobić. Konieczna jest opieka nad 
personelem. Pani Olsson poinformowała, że jesienią odbędzie się konferencja w Budapeszcie 
poświęcona sposobom na zatrzymanie personelu w opiece zdrowotnej. Ten sektor może 
pomóc Europie w stworzeniu wielu miejsc pracy w wielu dziedzinach. 
 
Kolejnym mówcą był dr Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej i 
przewodniczący Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, największej organizacji 
reprezentującej specjalistów w dziedzinie medycyny. Dr Krajewski podkreślił, jak ważne jest 
kształcenie ustawiczne w dziedzinie medycyny. Dane OECD pokazują ogromne różnice 
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między państwami członkowskim, jeśli chodzi o liczbę lekarzy i pielęgniarek. Na szczególną 
uwagę zasługuje niedobór pielęgniarek. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na zawody 
medyczne. Istnieje natomiast problem, jeśli chodzi o rekrutację i jakość personelu. 30% 
personelu medycznego rezygnuje z pracy. Drenaż mózgów ma miejsce zarówno w 
konkretnym kraju, jak i pomiędzy krajami. Panuje przekonanie, że zawód lekarza jest 
wspaniały, ale jest to kiepska praca, w której często dochodzi do wypalenia zawodowego. 
 
Priorytety UE to tworzenie miejsc pracy, dynamiczny europejski rynek pracy oraz polityka 
zatrudnienia w sercu zarządzania UE. Ważne jest zatrudnienie etyczne. Kluczową rolę 
odgrywa jakość pracy, która w opiece medycznej jest bardzo ważna. Istnieją ogromne różnice 
między państwami UE. Harmonizacja w UE powinna się odbyć z korzyścią dla pacjentów i 
zawodów medycznych. Pojawiają się opinie, że należy stworzyć europejski system 
kształcenia podyplomowego – o nazwie Hipokrates, odpowiednik Erasmusa. Kwalifikacje w 
takim systemie byłyby uzyskiwane automatycznie i obowiązywałyby na terenie całej UE. 
Istnieje wiele przeszkód w mobilności pracowników medycznych a ta mobilność musi stać się 
faktem. Wprowadzenie profesjonalnej karty zawodu medycznego sprzyjać będzie mobilności.  
 
Dr Krajewski podkreślił, że elementy priorytetowe w dokumencie KE to jakość, harmonizacja 
i mobilność. Atrakcyjne miejsca pracy przyciągają personel. Należy również zapobiec 
powszechnemu nieprzestrzeganiu dyrektywy o czasie pracy. Trzeba również zredukować 
biurokrację, skorzystać z odpowiednich nowoczesnych technologii wsparcia, nie powinno się 
propagować defensywnych praktyk, należy zapewnić perspektywy dalszego rozwoju 
zawodowego, uznawać doświadczenie zawodowe, tworzyć synergie pomiędzy systemami 
kształcenia, zapewnić lepszy dostęp do edukacji wysokiej jakości, szkoleń, wprowadzić 
europejski system kształcenia i wzajemnego uznawania kwalifikacji medycznych. Doktor 
Krajewski podsumował swoje wystąpienie stwierdzeniem, że potencjał rozwoju dla zawodów 
medycznych jest ogromny. 
 
Senator Mieczysław Augustyn powiedział, że w chwili obecnej z uwagi na czynniki 
demograficzne i starzenie się społeczeństwa, emerytalne systemy składkowe słabną, podczas 
gdy zapotrzebowanie na świadczenia emerytalno- rentowe bardzo szybko rośnie. Zauważył, 
że większość wypowiedzi koncentruje się na ochronie zdrowia i pracownikach medycznych. 
Spytał, czy „medykalizacja” tej opieki długoterminowej to dobra opcja. Może lepszym 
wyborem byłoby wsparcie rodziny w jej funkcjach opiekuńczych. Rozwiązaniem mogłoby 
być wyprowadzenie  z szarej strefy opiekunów zatrudnianych nielegalnie i wprowadzenie ich 
na legalny rynek pracy. Koniecznymi warunkami rozwoju tego sektora są: regulacja 
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zapewniająca bezpieczeństwo i odpowiedni poziom usług oraz wspomaganie finansowe. 
Trzeba też ściśle wyznaczyć ramy opieki medycznej. Jeśli nie zdecydujemy się na 
uregulowanie tego rynku oraz jego wspomaganie będziemy mieć do czynienia z 
przetrzymywaniem milionów ludzi w całej  Europie  w szarej strefie. Wszyscy dobrze wiedzą 
o tym zjawisku, ale udają, że go nie widzą. A przecież zatrudnienie nielegalne na tak dużą 
skalę to prawdziwy skandal. Zatrudnieni tam są pozbawieni uprawnień pracowniczych, nie 
maja często odpowiednich kwalifikacji i nie gwarantują wysokiej jakości. 
 
Senator podkreślił, że należy wykorzystać fundusze strukturalne nie tylko na szkolenia 
personelu opiekuńczego, ale także na inwestycje samorządowe i prywatne. Rynek usług 
opiekuńczych powinien być także regulowany a opiekunowie wyprowadzeni z szarej strefy 
powinni reprezentować odpowiedni poziom zawodowy. Duże fundusze są przeznaczane na 
kształcenie lekarzy i pielęgniarek, jednak nie ma ich na kształcenie opiekunów, co jest 
niezbędne także do uznawania ich kwalifikacji. 
 

Opracowała: 
dr Magdalena Skulimowska 
 

• Dodatkowe informacje: 
 
Strona internetowa konferencji, gdzie znajdują się wszystkie prezentacje oraz zapis 
wideo konferencji: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=641 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=641&moreDocuments=ye
s&tableName=events&typeId=92 
 
Przemówienie Jose Manuela Barroso 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/587 
 
Przemówienie Hermana Van Rompuya 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/132278.pdf 


