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Dotyczy: Zatwierdzenie Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – Aktualizacja 

2022. 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła dokument  

pn. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – Aktualizacja 2022. 

W pracach nad ww. dokumentem, dostosowującym kierunki wsparcia w ramach 

Gwarancji dla młodzieży (GdM) do aktualnych wyzwań i stanu prawnego, uczestniczyli 

realizatorzy GdM, przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), partnerzy 

społeczni i reprezentanci środowisk młodzieżowych. Dokument dostępny jest na stronie 

MRiPS oraz na dedykowanej stronie GdM (https://dlamlodych.praca.gov.pl/). 

Jednocześnie chciałabym zachęcić Państwa do stosowania w praktyce przez PUP 

wprowadzonego nowelizacją z kwietnia br. przepisu ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (art. 9 ust. 1 pkt 25), umożliwiającego inicjowanie i realizowanie 

przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form 

aktywizacji do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy.  

Na podstawie ww. przepisu możliwe jest dotarcie z ofertą aktywizacyjną urzędów pracy 

do osób młodych, pozostających poza rejestrami PSZ i innych systemów ochrony 

socjalnej.  
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Na zakończenie chciałabym także podziękować za Państwa wkład w opracowanie  

i konsultacje ww. Planu oraz wyrazić przekonanie, że jego wdrożenie w kolejnych latach 

skutecznie wesprze młode osoby w podejmowaniu ciekawego i przynoszącego 

samorealizację zatrudnienia. 

 

Z wyrazami szacunku 

Ewa Flaszyńska 

Dyrektor 

Departamentu Rynku Pracy 

/-podpisano elektronicznie-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna 

Zalecenie Rady z dnia 30 października 2020 r. w sprawie pomostu do zatrudnienia – 

wzmocnienia gwarancji dla młodzieży oraz zastępujące zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży 

 

Załączniki: 

1. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – Aktualizacja 2022 r. 

Sprawę prowadzi: Anna Pamerska 

E-mail: anna.pamerska@mrips.gov.pl 

Telefon: 538 117 695 
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