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1. Flexicurity - pojęcie

FLEXICURITY

FLEXIBILITY SECURITY

ELASTYCZNOŚD BEZPIECZEOSTWO

Zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności
i bezpieczeostwa rynku pracy



• podnieśd aktywnośd 
zawodową,

• zwiększyd  zatrudnienie,

• ograniczyd niedopasowanie 
podaży do popytu na pracę,

• odpowiedź na wyzwania 
współczesnego rynku pracy:

– globalizacja

– postęp techniczny

– procesy demograficzne

Dlaczego flexicurity?
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• „Masowa substytucja ludzi 
przez coraz nowocześniejsze 
automaty zmusza paostwo do 
przemyślenia na nowo roli 
człowieka w społecznym 
procesie.”

J.Rifkin

• „ … w przyszłości praca nie 
będzie oznaczad tego samego 
co obecnie. (…) Miejsca pracy 
nie zanikają, lecz praca 
przechodzi głębokie 
przeobrażenia.”

M.Carnoy

Skutki:
-płynnośd produkcji 
i zatrudnienia
-zmiana charakteru 
pracy, organizacji i 
stosunków pracy
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• „…ściślejsza integracja 
paostw oraz ludzi na 
świecie, spowodowana 
ogromną redukcją 
kosztów transportu i 
telekomunikacji oraz 
zniesieniem sztucznych 
barier w przepływie 
dóbr, usług, kapitału, 
wiedzy i w mniejszym 
ludzi z kraju do kraju..”

J.E. Stiglitz

Skutki:
-wzrost presji 
konkurencyjnej,
-ułatwiona 
dyfuzja postępu 
technicznego,
-wyższy poziom 
mobilności 
czynników 
produkcji
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• „(…) W zachodniej i 
centralnej Europie oraz 
w Japonii stopa 
urodzeo zeszła już 
poniżej wartości 
wymaganej do 
utrzymania populacji na 
obecnym poziomie, to 
jest poniżej 2,1 żywych   
urodzeo przypadających 
na jedną kobietę w 
wieku 
reprodukcyjnym.”

P.F. Drucker

Skutki:
-spadek liczby 
ludności
-niewłaściwa z 
punktu widzenia 
gospodarki i 
rynku pracy 
struktura 
wiekowa ludności



2. Elastycznośd i bezpieczeostwo - rodzaje

Elastycznośd:
• numeryczna zewnętrzna 

/zatrudniania i zwalniania/

• numeryczna wewnętrzna 
/zmiany czasu pracy, 
zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy /

• funkcjonalna 

/ wielozawodowośd, elastyczna 
organizacja pracy/

• płacowa

• lokalizacyjna

Bezpieczeostwo:
• pracy

• zatrudnienia

• dochodu

• kombinowane
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Odmiany  
elastyczności i bezpieczeostwa:
-pozytywna
-negatywna



Kombinacje elastyczności i bezpieczeostwa

Rodzaje 
elastyczności i 

bezpieczeostwa

Bezpieczeostwo 
pracy

Bezpieczeostwo 
zatrudnienia

Bezpieczeostwo 
dochodu

Bezpieczeostwo 
łączone

Elastycznośd 
numeryczna 
zewnętrzna

Elastycznośd 
numeryczna 
wewnętrzna

Elastycznośd  
funkcjonalna

Elastycznośd 
płacowa

Wielowariantowość flexicurity wymaga poszukiwania rozwiązań 

„szytych na miarę”.



3. Komponenty flexicurity

• Elastyczne i przewidywalne warunki umów

• Skuteczna aktywna polityka rynku pracy 
(active labour market policies – ALMP)

• Wszechstronne systemy uczenia się przez całe 
życie  (lifelong learning – LLL)

• Nowoczesne systemy zabezpieczenia 
społecznego
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Elastyczne i przewidywalne warunki umów

Prawne możliwości zwiększające elastycznośd pracy, 
prowadzące do redukcji segmentacji rynku pracy, 

ograniczenia pracy nierejestrowanej, zaspokajające 
potrzeby nie tylko pracodawców ale również 

pracowników



Skuteczna aktywna polityka rynku pracy

działania ukierunkowane na przeciwdziałanie 
bezrobociu i zwiększanie zatrudnienia

Sprzyja tworzeniu 
nowych miejsc pracy

Wspiera pracowników, 
zwłaszcza w okresach 

bezrobocia
i przechodzenia do 

nowej pracy



Wszechstronne systemy kształcenia się przez 
całe życie

Proces ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji 
poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, 
zapewniający wyższą przystosowalnośd i zdolnośd 

do zatrudnienia.

Oparty na strategii „win-win” stanowi źródło 
potencjalnych korzyści zarówno pracowników,           

jak i pracodawców



Nowoczesne systemy zabezpieczenia 
społecznego

Rozwiązania służące równoważeniu ryzyka 
pozostawania bez zatrudnienia, z jednej strony 

stanowiące zabezpieczenie dochodów 
pracowniczych, z drugiej sprzyjające zatrudnieniu      
i mobilności na rynku pracy oraz umożliwiające 

godzenie pracy z życiem prywatnym i rodzinnym. 



1. Model „flexicurity” wspiera wdrażanie Strategii Lizbooskiej (aktualnie Europa 
2020), służy stworzeniu większej ilości lepszych miejsc pracy, modernizowaniu 
rynku pracy, promowaniu nowych form zatrudnienia

2. Model „flexicurity” obejmuje przemyślane połączenie elastycznych i pewnych 
warunków umów, kompleksowych strategii w zakresie uczenia się przez całe 
życie, skutecznych, aktywnych polityk rynku pracy oraz nowoczesnych, 
odpowiednich i trwałych systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Model „flexicurity” nie ma charakteru uniwersalnego. Każde paostwo 
członkowskie powinno wypracowad – opierając się na wspólnych zasadach i 
specyficznych warunkach panujących w nim własne rozwiązania w zakresie 
„flexicurity”. 

4. Model „flexicurity” powinien promowad rynki pracy, które byłyby bardziej 
otwarte dla wszystkich, zdolne do reagowania na zmiany i przezwyciężenie 
segmentacji. 

4. Zasady wdrażania flexicurity



5. Wewnętrzna „flexicurity”, realizowana w wymiarze przedsiębiorstwa jest 
równie ważna i godna propagowania jak jej odpowiednik zewnętrzny.

6. Model „flexicurity” powinien wspierad równośd płci  przez promowanie 
równego dostępu kobiet i mężczyzn do dobrej jakości miejsc pracy oraz 
zapewnianie środków umożliwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym       
i prywatnym.

7. „Flexicurity” wymaga klimatu zaufania i szeroko zakrojonego dialogu z 
udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w którym wszyscy gotowi są do 
poniesienia odpowiedzialności za zmiany z myślą o stworzeniu wyważonych 
pod względem socjalnym polityk.

8. Model „flexicurity” wymaga efektywnego rozdysponowywania środków i 
nienaruszania stabilności i równowagi finansowej budżetów publicznych / 
sprawiedliwy podział kosztów i korzyści/

Zasady wdrażania flexicurity



Ścieżka 1. 
Przeciwdziałanie segmentacji wynikającej z umów (kontraktowych).

Ścieżka 2. 
Rozwój flexicurity w przedsiębiorstwach i zapewnienie
bezpieczeostwa zmian miejsca pracy.

Ścieżka 3. 
Ograniczenie luk w umiejętnościach i możliwościach zawodowych
zasobów pracy.

Ścieżka 4. 
Poprawa możliwości zawodowych osób korzystających z zasiłków
oraz nierejestrowanych pracowników.

5. Ścieżki dochodzenia do flexicurity



PODSUMOWANIE
• W Polsce brak jest zintegrowanej, kompleksowej strategii 

jednoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeostwa  
rynku pracy 

• Rozwiązania instytucjonalne nie stanowią gwarancji 
skuteczności realizacji polityki flexicurity. Niezbędne jest 
kształtowanie świadomości społecznej , utrzymane w duchu 
filozofii flexicurity /flexicurity wewnętrzne/



Dziękuję za uwagę

www.flexicurity.rzemioslo.bialystok.pl




