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Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

w sprawie wynagrodzeń młodych pracowników

Szanowni Państwo, 
Młode pokolenie doświadcza w naszym kraju wielu problemów na rynku pracy. Wystarczy

przywołać jedną liczbę: w pierwszym kwartale 2017 roku ponad 69% osób w wieku od 15 do
24  lat  było  zatrudnianych  na  umowy  czasowe.  Oznacza  to,  że  2  na  3  młode  osoby
doświadczają  niepewnego  i  co  do  zasady  znacznie  gorzej  opłacanego  zatrudnienia  niż
pozostali  pracownicy.  Zdecydowana  większość  tych  osób  pracuje  w  ten  sposób  nie  z
własnego  wyboru.  Mówimy  o  osobach,  które  mają  stanowić  o  przyszłości  naszego
społeczeństwa,  o  pokoleniu,  które  ma zapewnić  demograficzną  stabilność  oraz  utrzymać
bezpieczeństwo systemu ubezpieczeń społecznych. 

Nie łudźmy się - bez poprawy jakości zatrudnienia i warunków wynagradzania nie będzie
to możliwe. Dlatego też apeluję, by temat młodych osób na rynku pracy był przedmiotem
debaty społecznej. Konieczne jest stworzenie spójnej polityki w tym zakresie, która obejmie
również kwestię płac wśród młodych zatrudnionych.

Często  stosowane  „śmieciowe”  zatrudnienie  to  nie  jedyny  problem.  W  Polsce
rozpowszechnione jest  korzystanie  z  pracy  stażystów (praktykantów),  co  pozwala  obniżać
koszty  zatrudnienia  w  przedsiębiorstwach.  Nie  ma  dziś  w  naszym  kraju  regulacji,  która
zapewniałaby  młodym  osobom,  że  podczas  stażu  na  otwartym  rynku  pracy  otrzymają
jakiekolwiek wynagrodzenie, nie mówiąc o godnej płacy za wykonywanie swojej pracy. Także
wynagrodzenie za staże oferowane przez urzędy pracy nie jest wysokie.  To wszystko sprawia,
że młodzi już na starcie swojej kariery doświadczają prekaryzacji pracy, a to w konsekwencji
utrudnia uniezależnianie się od swoich rodziców. 

Zwracam  uwagę  na  problem  luki  płacowej,  która  dotyka  młodych.  Przeciętne
wynagrodzenie osoby do 24.  roku życia stanowi jedynie 64,6 % wynagrodzenia dla ogółu
pracowników. Pewne dysproporcje mogą być zrozumiałe, ale nie powinny przybierać aż tak
dużej rozpiętości. 

Nie możemy zapominać, że wiele młodych osób wyjechało z naszego kraju. Doprowadziła
do tego między innymi sytuacja na rynku pracy. Najczęściej z Polski wyjeżdżają młodzi ludzie z
wysokimi  kwalifikacjami.  Wieloletnie  zaniedbania  doprowadziły  do  sytuacji,  gdy  ogromny
potencjał naszego kraju w postaci młodych osób, buduje wzrost gospodarczy krajów Europy
Zachodniej. Dziś widzimy jak trudno jest ich przekonać do powrotów. 
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Dobra sytuacja na rynku pracy sprzyja podejmowaniu odważnych reform rynku pracy dla
młodych osób. Jest to doskonały moment na to, by zmniejszać niepewność na rynku pracy
poprzez eliminowanie nadużyć przy stosowaniu umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia.
Należy również zwiększać uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli oraz
zapewnić jej środki na efektywne działanie. Widzę także przestrzeń do podniesienia płacy
minimalnej  w  naszym  kraju  do  50%  przeciętnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Blisko  10%
pracowników w Polsce  ją  otrzymuje,  z  czego wiele  osób to  młodzi  pracownicy.  Ponadto,
należy opracować nowe ramy legislacyjne, w jakich powinny się odbywać staże i praktyki na
otwartym rynku pracy tak,  by nie były  polem do wykorzystywania zapału i  gotowości  do
wyrzeczeń młodych ludzi.  Także bardzo niskie  wynagrodzenia  pracowników młodocianych
zasługują  na  podwyżkę.  Ich  podniesienie  stanowiłoby  realizację  zapisów  Zrewidowanej
Europejskiej Karty Społecznej. Należy również podnieść wynagrodzenia osób, które odbywają
staże za pośrednictwem urzędów pracy do poziomu odpowiadającego płacy minimalnej w
naszym kraju.

Co  najważniejsze,  należy  rozwijać  i  promować  w Polsce  negocjacje  zbiorowe.  Nie  ma
lepszej formy ustalania wartości wynagrodzeń niż układy zbiorowe pracy tworzone w duchu
dialogu społecznego przez pracodawców i związki zawodowe.

W  tym  kontekście,  ze  zmartwieniem  przyjmuję,  że  przedłużają  się  prace  nad  zmianą
ustawy  o  związkach  zawodowych.  Zaproponowane  regulacje  miały  umożliwić  osobom
zatrudnionym  na  umowach  cywilnoprawnych  i  osobom  samozatrudnionym  prawo  do
zakładania  i  przystępowania  do związków  zawodowych.  Niestety,  przedłużające  się  prace
legislacyjne na poziomie rządu sprawiają,  że wielu młodych ludzi,  którzy mogliby poprzez
związki  zawodowe  walczyć  o  swoje  prawa  i  wyższe  wynagrodzenia,  nadal  nie  ma  takiej
możliwości. 

Niezależnie od tego, doceniam fakt, że od tego roku zlikwidowano możliwość wypłacania
80%  minimalnego  wynagrodzenia  osobom,  które  rozpoczynają  pracę.  To  krok  w dobrym
kierunku. Podobnie oceniam wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej. To również sprzyja
poprawie sytuacji młodych. Powyższe działania to jednak dopiero początek długiej drogi do
przywracania normalności na polskim rynku pracy. 

Niepewność zatrudnienia i jego zła jakość ogranicza potencjał rozwojowy naszego kraju.
Odpowiedzialność za państwo nie przejawia się w tym, by postawić na piedestale wartości
czysto ekonomiczne, ale w tym, by zapewnić młodym wartościową perspektywę dorosłego
życia.  Jeśli  to  osiągniemy  to  możemy  być  spokojni  również  o  stan  gospodarki  dziś  i  w
przyszłości.
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