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Wstęp.  
Pokolenia  
wczoraj i dziś
Kim są i jacy są młodzi ludzie? W teoriach ekspertów 
od zarządzania oraz w informacyjnym szumie 
mediów pojawia się wiele koncepcji i definicji 
„młodego pokolenia”. Większość badaczy łączy jednak 
jedno – przekonanie, że każde kolejne pokolenie 
pośród powojennych generacji Zachodu posiada 
swoją własną, unikalną specyfikę, ukształtowaną 
przez warunki historyczne, ekonomiczne czy 
społeczne. Statystycznie rzecz biorąc, każde 
pokolenie dostarcza zatem pracowników o innych 
wymaganiach i potrzebach. Dla celów tego raportu 
korzystamy z kilku podejść do problematyki badań 
nad młodymi pokoleniami, aby opisać osoby 
urodzone między 1987, a 1999 r. Socjologowie 
określają je zbiorczo jako „Pokolenie Y” (Igreki).

Pierwsze kroki na rynku pracy  | Polska 2018 | Wstęp. Pokolenia wczoraj i dziś

03



Pokolenie baby boomers (BB),  
1946-1964
Nazwa tego pokolenia pochodzi od 
powojennego wzrostu urodzeń w USA 
(„baby boom”). Przedstawiciele tej 
generacji cenią sobie niezależność. 
Ich mocną stroną w pracy jest 
zaangażowanie, optymizm i globalne 
spojrzenie na problemy. Baby boomers 
rzadko zmieniają miejsce pracy 
i stanowisko. Co więcej, chcą pracować 
także po osiągnięciu wieku emerytalnego 
i dzielić się doświadczeniami 
z młodszymi pokoleniami.

Pokolenie X,  
1965-1979
Pokolenie X to obecnie dojrzali 
pracownicy. Charakteryzuje ich lojalność 
wobec pracodawcy, są godni zaufania. 
Cenią sobie takie wartości jak rozwój 
osobisty, niezależność, różnorodność 
i pracowitość. W przeciwieństwie do 
baby boomers, są jednak ukierunkowani 
bardziej na rezultaty pracy, a nie sam 
proces jej wykonywania.

Pokolenie Y,  
1980-1999
Pokolenie Y stanowią ludzie urodzeni 
w latach 80. XX wieku. To pierwsza 
z dwóch generacji (Y oraz Z) określanych 
wspólnym mianem „millenialsów”, ze 
względu na to, że zaczęli wchodzić 
na rynek pracy na przełomie dwóch 
tysiącleci (ang. millenium). Osoby 
z tego pokolenia na rynku pracy często 
okazują się wielozadaniowi i otwarci na 
nowe wyzwania. Mocno angażują się 
w pracę – pod warunkiem, że uznają ją 
za interesującą. Ponadto cenią sobie 
elastyczność odnośnie godzin i miejsca 
pracy. Oczekują satysfakcjonującej 
płacy oraz tego, że pracodawca będzie 
inwestował w ich rozwój zawodowy.

Przyjmuje się, że na zachodzie 
„Pokolenie Y” to osoby urodzone od lat 
80. do wczesnych lat 90. W przypadku 
Polski granice czasowe tego pokolenia 
są szersze – rozciągają się od lat 80. 
aż do końca lat 90. Dlaczego tak się 
dzieje? W głównej mierze dlatego, że 
jednym z czynników kształtujących 
pokolenie Y jest doświadczenie 
kapitalizmu i wszechogarniającej 
technologii. Te właśnie doświadczenia 
stały się udziałem Polaków dopiero po 
upadku komunizmu w 1989 roku, kiedy 
w Polsce nałożyły się na siebie dwa 
procesy: transformacji gospodarczej 
i upowszechnienia internetu. Typowe dla 
pokolenia Y doświadczenia są więc dla 
Polaków doświadczeniami spóźnionymi 
w stosunku do ich rówieśników 
w Europie Zachodniej czy USA.

Co ciekawe, choć pojęcie „pokolenia Y” 
jest standardowo używane do opisu 
osób urodzonych już w 1982 r., to 
niektórzy1 wyszczególniają jeszcze 
„pokolenie C” na potrzeby opisu 
młodych, którzy urodzili się między 
1990, a 1999 rokiem. W naszej 
analizie zajmujemy się takimi właśnie, 
najmłodszymi przedstawicielami 
pokolenia Y, którzy urodzili się 
najwcześniej w 1987 r.

Pokolenie Z,  
2000-?
Najprościej mówiąc, to osoby, które 
nie znają czasów sprzed ery internetu 
oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Najstarsi członkowie tego pokolenia – 
urodzeni w 2000 roku – właśnie osiągają 
pełnoletniość. Jakimi są pracownikami? 
Pokaże to kolejne badanie Deloitte, 
w którym uchwycimy cechy pierwszego 
rocznika dorosłych z pokolenia Z.

1     J. Wiktorowicz i in., 2017, Pokolenia Co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer.
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Rośnie przedsiębiorczość 
młodych
Badając studentów i absolwentów 
cyklicznie, co dwa lata, trudno o nowe, 
przełomowe wnioski, gdyż zmiany 
pokoleniowe nie zachodzą aż tak 
dynamicznie. Analizując jednak wyniki 
w długofalowej perspektywie, da się 
zauważyć zaczątki trendów, które 
w przyszłości mogą stać się zjawiskami 
dominującymi na rynku pracy.

Badani przez nas młodzi ludzie to 
grupa niejednorodna: jedni widzą siebie 
(i to coraz częściej), jako przyszłych 
przedsiębiorców lub freelancerów, inni 
chcieliby zostać etatowymi pracownikami 
firm lub urzędów, a jeszcze inni nie mają 
sprecyzowanych planów na przyszłość.

W tej edycji przebadaliśmy 2,5 tysiąca 
młodych ludzi, którzy kończą lub 
skończyli szkoły wyższe w dużych 
miastach na kierunkach związanych 
z ekonomią, technologiami czy prawem. 
Oni w dużej mierze będą w przyszłości 
zarządzać firmami, budować je 
i kształtować rynek. To właśnie tej grupie 
poświęcony jest niniejszy raport.

Analiza zebranych odpowiedzi pozwoliła 
na wyodrębnienie wśród badanych 
trzech różnych postaw wobec własnej, 
docelowej roli na rynku pracy. Podział 
ten został oparty m.in. o odpowiedzi 
respondentów pogrupowane ze względu 
na preferowany rodzaj przyszłej kariery 
zawodowej.

Choć młodzi są coraz bardziej zainteresowani pracą „na swoim”, to nadal 
najwięcej przedstawicieli Pokolenia Y2 wybiera pracę w jednej firmie 
prywatnej lub posadę w sektorze publicznym.3 51 proc. badanych opowiada 
się za uzyskiwaniem dochodu z pracy „u kogoś”, a nie na własny rachunek. 
Jest to jednak spadek o 7 pp. w porównaniu do ubiegłej edycji badania.

2     W badaniu przyjęto definicję Pokolenia Y jako grupy osób urodzonych między 1987, a 1999 rokiem.
3     Kwestionariusz nie obejmował szczegółowego pytania dotyczącego formy zatrudnienia. Obejmuje to zarówno samozatrudnionych,
    pracujących w oparciu o umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, umowę zlecenie, a także umowę o dzieło.
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Cel badania 
W niniejszym badaniu 
przyglądamy się pokoleniu Y 
przede wszystkim 
z perspektywy preferowanych 
form zatrudnienia. Dlatego 
wyróżniliśmy trzy grupy: 
Etatowców, Przedsiębiorców 
i Niezdecydowanych. 
W ten sposób możemy 
zrozumieć potrzeby 
i oczekiwania przyszłych 
pracowników oraz 
potencjalnych partnerów 
biznesowych firm. Dzięki 
badaniu uświadamiamy 
też przedsiębiorcom, w jaki 
sposób mogą wykorzystać 
potencjał Niezdecydowanych.

Etatowcy znacznie częściej niż pozostali 
badani mają sprecyzowane preferencje 
dotyczące sposobu zarabiania pieniędzy. 
W przypadku, gdy forma zatrudnienia 
nie wpływa na wysokość zarobków, 
75% Etatowców wybrałoby kontrakt 
w pełnowymiarowym czasie pracy.

Przedsiębiorcami chce być o 2 pp. 
młodych więcej niż w ubiegłej edycji 
badania (13 proc.). Co ciekawe, nie 
oznacza to wcale, że widzą się oni 
jako zarządzający zespołami. Wśród 
Przedsiębiorców ponad połowa 
(53 proc.) przychyla się do bycia 
freelancerami, podczas gdy aż 40 proc. 
chciałoby prowadzić biznes mając 
jednego kluczowego partnera, któremu 
świadczyłoby usługi.

Niezdecydowani. Co trzeci badany nie 
jest zdecydowany, co do rodzaju firmy, 
w jakiej chciałby pracować. Przeważająca 
większość Niezdecydowanych (70 proc.) 
chciałaby jednak pracować dla jednego 
pracodawcy w oparciu o kontrakt 
w pełnym wymiarze godzin.
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Blisko połowa wszystkich badanych (45 proc.) deklaruje, 
że chciałaby pracować w różnych lokalizacjach 
i w elastycznym czasie pracy. Nie dziwi więc, że najniższy 
odsetek preferencji (12 proc. – spadek o 3 pp.) obejmuje 
pracę w biurze o stałych godzinach.

Elastyczne godziny pracy są dla pokolenia Y priorytetem 
– ta generacja ceni je bardziej niż różnorodność samych 
miejsc pracy. Inaczej mówiąc, więcej osób woli pracę 
w biurze w elastycznych godzinach pracy, niż pracę 
w różnych lokalizacjach, ale w sztywnym wymiarze godzin 
(wzrost o 7 pp. w stosunku do poprzedniego badania).

58%
51%

11%
13%

31%
36%

Cudza firma

Własna działalność 
gospodarcza

Nie wiem

20152017

Preferencje zatrudnienia
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Preferowane miejsca oraz formy zatrudnienia są powiązane z hierarchią wartości 
badanych. To właśnie wartości różnicują grupy w sposób istotny statystycznie. 
Wśród Etatowców są to nastawienie na edukację, sukces i sławę oraz profesjonalną 
pracę, która jednak wcale nie jest postrzegana, jako źródło satysfakcji. Wśród 
Przedsiębiorców, a więc osób planujących założyć własny biznes najważniejszymi 
wartościami (w porównaniu do pozostałych grup) jest życie pełne przygód 
i doświadczeń, a także dobre samopoczucie oraz zamożność. Z kolei osoby 
niezdecydowane charakteryzuje chęć obcowania z kulturą, nastawienie na uczciwe 
życie i troska o dobry stan zdrowia.4

Etatowcy Przedsiębiorcy Niezdecydowani

• Profesjonalna praca (48 proc.)

• Edukacja (42 proc.)

• Sukces i sława (10 proc.)

• Dobre samopoczucie, zamożność (38 proc.)

• Życie pełne przygód i doświadczeń (37 proc.)

• Sukces i sława (8 proc.)

• Dobry stan zdrowia (64 proc.)

• Uczciwe życie (40 proc.)

• Kontakt z kulturą (29 proc.)

Trzy kluczowe wartości różnicujące grupy5

4     Istotność na poziomie p<0,05.
5     Istotność na poziomie p<0,05.
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Wielkie firmy coraz mniej popularne
Pomimo, że większość Etatowców planujących karierę 
w dużych firmach, chce pracować w międzynarodowych 
korporacjach (66 proc.), to można zauważyć w tym 
względzie spadek o 8 pp. w porównaniu do poprzedniej 
edycji badania. Najbardziej spadło zainteresowanie 
pracą właśnie w dużych firmach międzynarodowych – 
6 pp., a najmniej w polskich firmach – 2 pp. Co istotne, 
w międzynarodowych, dużych przedsiębiorstwach chcą 
pracować znacznie częściej przyszli Menedżerowie niż 
Eksperci (43 proc. wobec 24 proc.).

Na spadku znaczenia dużych spółek zyskują średnie 
i małe przedsiębiorstwa zarówno krajowe, jak 
i międzynarodowe. Obserwowany trend to wzrost o nieco 
ponad 7 pp. w porównaniu do badania w roku 2015. 
Według badań, podjęcie pracy w startupach nie jest 
szczególnie preferowane przez młodych na rynku pracy – 
w tym aspekcie wzrost wyniósł zaledwie 0,6 pp.

66%
61%

11%
13%

7%
12%

11%
9%

5%
6%

Duża  
międzynarodowa firma

Średnia lub mała  
zagraniczna firma

Średnia lub mała  
polska firma

Duża polska firma

Start-up

Hierarchia preferowanej wielkości przedsiębiorstwa

20152017
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Komentarz eksperta: 
Praca szuka młodego 
człowieka
Od kilku miesięcy słyszymy 
głosy pracodawców, że bardzo 
niskie bezrobocie napędza 
firmom solidnych kłopotów. 
Spółki chciałyby zatrudniać, ale 
brakuje rąk do pracy. Pojawia 
się też presja na podwyżkę 
wynagrodzeń, a to w dłuższej 
perspektywie może nawet 
ograniczyć wzrost gospodarczy 
kraju. W części polskich 
aglomeracji stopa bezrobocia 
rejestrowanego wynosi już 
tylko 1-4 proc., co oznacza, że 
jest to bezrobocie naturalne, 
wynikające z fluktuacji na rynku 
pracy. Dlatego pracodawcy 
muszą aktywnie pozyskiwać 
już bardzo młodych, dopiero 
stawiających pierwsze kroki 
na rynku pracy. Jednak 
połowa z ponad 200 tys. 
absolwentów szkół średnich 
decyduje się studiować, co 
sprawia, że ich aspiracje 
zawodowe i płacowe będą 
potem większe. Nasza struktura 
gospodarki i zatrudnienia 

dopiero przyzwyczaja się do 
tej sytuacji, w której przewagą 
komparatywną nie jest 
tania siła robocza, a wiedza 
i umiejętności młodego 
pokolenia. Mniejsza liczba 
młodych, mniej osób na 
wybranych kierunkach studiów 
i wreszcie mniejsza konkurencja 
sprawiają, że młodzi mogą 
dzisiaj świadomie decydować: 
własna firma lub praca 
u kogoś. Otwartym pytaniem 
pozostaje forma zatrudnienia. 
Mamy dziś coraz więcej 
specjalistów współpracujących, 
jako podwykonawcy, z wielkimi 
korporacjami – w III kwartale 
2017 r. aż 1 mln 35 tys. osób 
było samozatrudnionych (trzy 
lata wcześniej było ich 75 tys. 
mniej)6. Dzięki temu nie muszą 
zajmować się pracą dla jednej 
firmy przez cały tydzień i mają 
czas na coś ciekawszego, niż 
sama praca zawodowa.
Piotr Arak, 
Menedżer w Zespole Analiz 
Ekonomicznych Deloitte

6     Źródło: Dane ZUS http://psz.zus.pl/kategorie/ubezpieczeni/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe
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Chcę być ekspertem.  
Plany kariery
Blisko połowa badanych (46 proc.) najchętniej chciałaby 
zostać ekspertem w swojej dziedzinie. Jest to wzrost o 2 pp. 
w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Wzrosło także 
o 2 pp. zainteresowanie wszechstronnym rozwojem oraz 
zdobywaniem zróżnicowanego doświadczenia – 16 proc. 
młodych chciałoby rozwijać się w wielu obszarach. Nieco mniej, 
bo 14 proc. uważa, że celem dla nich jest osiągnięcie średniego, 
bądź wysokiego stanowiska kierowniczego.

Z 28 proc. do 24 proc. spadła natomiast deklarowana ambicja 
zajmowania w firmie kluczowych funkcji menedżerskich. Co 
ciekawe, trend ten uzależniony jest od wieku – choć to wraz 
z wiekiem nabywa się doświadczenia pozwalającego na zajęcie 
kluczowych pozycji w organizacji, to jednak według badań, 
im pracownik jest starszy (bliżej 30. roku życia), tym mniej 
chętny do awansowania i odpowiadania za zarządzanie na 
najwyższych szczeblach przedsiębiorstwa.
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20152015

20152015

20172017

20172017

28%

24%

14%
14%

46%

44% 16%
14%

Chcę pełnić 
kluczowe role 
kierownicze 
/ zarządcze 
w biznesie

Chcę osiągnąć 
poziom średniej / 
wyższej kadry 
kierowniczej

Bardziej niż kariera 
zawodowa interesuje 
mnie ogólny rozwój 
i zdobywanie 
różnorodnych 
doświadczeń

Chcę być przede 
wszystkim ekspertem 
w swojej dziedzinie, 
niekoniecznie pełniąc 
funkcje kierownicze
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Komentarz eksperta: 
Czy zabraknie nam 
liderów?
Obserwujemy bardzo 
niepokojący trend coraz 
mniejszego zainteresowania 
przedstawicieli pokolenia Y 
bycia liderami. Już obecnie 
mamy ich deficyt w biznesie 
i z tego powodu ta deklaracja 
powinna być potraktowana 
szczególnie poważnie. Jak 
pokazują inne nasze badania 
firmy powinny przyspieszyć 
tempo identyfikacji i rozwoju 
liderów „nowej generacji”. 
Czasy się zmieniły i obecni 
liderzy muszą w dużej mierze 
podejmować szybkie decyzje 
w oparciu o niepełne dane, 
często bazując na własnym 
przeczuciu. Mając to na uwadze 
i zderzając z wynikami badania 
pokazującymi, że młodzi 

oceniają swoje kompetencje 
niżej niż ich koledzy 
w badaniu przeprowadzonym 
w poprzedniej edycji, 
uważam, że firmy we 
współpracy z odpowiednimi 
agendami rządowymi 
powinny niezwłocznie podjąć 
zdecydowane działania 
reformatorskie w systemie 
edukacji, który obecnie nie 
jest nastawiony na rozwój 
umiejętności przywódczych, 
a raczej na wyrównanie szans 
i umiejętności wszystkich 
uczniów do poziomu średniego. 
Bez liderów i liderek przyszłości 
dalszy dynamiczny rozwój 
gospodarczy nie będzie 
możliwy.
Michał Olbrychowski,
Lider doradztwa  
Human Capital, Deloitte
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Mniej  
kompetentni,  
czy bardziej 
samoświadomi?

Respondenci z 2017 r. gorzej oceniają swoje 
umiejętności od rówieśników z 2015 r. Przede 
wszystkim są bardziej krytyczni – uważają, 
że nie radzą sobie ze stresem (odporność 
na stres deklaruje tylko 33 proc. młodych) 
oraz nie czują się liderami. Najwyższy 
odsetek badanych deklaruje, że dysponuje 
wysokimi umiejętnościami analizy informacji 
oraz wyciągania wniosków (65 proc.); z kolei 
posiadanie umiejętności radzenia sobie 
z konfliktami deklaruje 41 proc. młodych.

Aby zobrazować istotne przesunięcia 
deklarowanych wartości między 2015, a 2017 
rokiem obliczyliśmy wskaźniki procentowej 
zmiany samooceny. Okazuje się, że najbardziej 
w stosunku do poprzedniego badania 
zmniejszyła się wśród młodych samoocena 
własnych umiejętności kierowniczych – 
spadły one o -15 proc. Podobnie z byciem 
odpornym na stres – spadek o -11,5 proc., oraz 
przedsiębiorczością i wychodzeniem z inicjatywą 
– spadek -10,9 proc.

A zatem dwudziestokilkulatkowie obecni na 
polskim rynku pracy w coraz większym stopniu 
postrzegają siebie, jako analityków i ekspertów 
dziedzinowych, ale nie, jako liderów zespołów. 
Jeżeli trend ten się utrzyma, to za kilka lat jedynie 
co trzeci absolwent studiów będzie widział 
się jako lider. Z perspektywy socjologicznej 
może być to związane z ogólnym wycofaniem 
się młodych z podejmowania większych 
zobowiązań i niechęcią do odpowiedzialności, 
z którą nierozerwalnie związany jest stres. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że młodzi 
w obecnym badaniu wypowiadają się bardziej 
krytycznie o swoich umiejętnościach, niż badani 
w poprzednich latach.
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Samoocena umiejętności młodych*

*   współczynnik dynamiki pokazuje ujemną zmianę procentową wartości deklarowanych przez respondentów w 2017 do 2015 r.

65%
70%

63%
69%

59%
65%

58%
64%

52%
57%

45%
46%

41%
46%

41%
42%

40%
42%
37%

44%
33%

37%

53%
56%

7%

8%

9%

9%

5%

3%

3%

6%

59%
66%

10%

10%

11%

15%

12%

Wyszukiwanie i analiza informacji  
oraz wyciąganie wniosków

Umiejętność efektywnego uczenia  
się nowych rzeczy

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętność współpracy w grupie

Samoorganizacja pracy  
(planowanie, dotrzymywanie terminów)

Rozwiązywanie problemów

Samodzielność w pracy  
i podejmowaniu decyzji

Kreatywność

Przedsiębiorczość  
i przejawianie inicjatywy

Rozwiązywanie konfliktów

Delegowanie  
i koordynacja pracy innych

Przywództwo

Odporność na stres

2015 Współczynnik dynamiki2017
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Ankietowani dostrzegają także swoje 
zalety. Uważają, że mają zdolność 
do uczenia się nowych zagadnień 
(63 proc.), są komunikatywni (59 proc.), 
a także efektywnie pracują w zespole 
(59 proc.). Słabymi stronami pozostają 
dla nich przywództwo (37 proc.) oraz 
delegowanie i zarządzanie pracą innych 
(40 proc.), co jest typowe dla osób 
dopiero rozpoczynających karierę 
zawodową.

Pozostałe umiejętności, o które 
zapytano młodych na rynku pracy 
(samoorganizacja pracy, rozwiązywanie 
problemów, niezależność 
w podejmowaniu decyzji, kreatywność 
oraz przedsiębiorczość i wychodzenie 
z inicjatywą) są gorzej oceniane, niż dwa 
lata wcześniej. Co więcej, według opinii 
samych badanych są one jednymi z ich 
najsłabszych stron.

Komentarz eksperta: 

W zderzeniu 
z rzeczywistością
Dzisiejsi młodzi oceniają 
wszystkie swoje umiejętności 
niżej niż 2 lata temu. 
Mogą mieć na to wpływ 
doświadczenia związane 
z zetknięciem się ich 
z rzeczywistością rynkową 
i działaniami pracodawców, 
którzy jasno komunikują swoje 
oczekiwania względem nowych, 
młodych pracowników. Aż 
67% respondentów miało 
okazję zweryfikować swoje 
kompetencje w kontakcie 
z pierwszym lub kolejnym 
pracodawcą.

Młodzi szczególnie wskazują, że 
brakuje im cech przywódczych, 
nie są skłonni do pełnienia tych 
ról, są również mniej odporni 
na stres lecz jednocześnie 
chcą i mają potencjał, by się 
dalej kształcić (63%). Rolą 
pracodawcy jest zatem jasne 
komunikowanie oczekiwań, 
zachęcanie do podejmowania 
nowych ról, w tym także 
przywódczych, pracowników 
na jak najwcześniejszym 
etapie. W całym procesie 
bardzo pomocne mogą 
okazać się uczelnie, które 
wobec zarysowujących się 
trendów będą zmuszone do 
reorientacji sposobu edukacji 
tak, by postawić właściwe 
proporcje pomiędzy systemem 
edukacji, a praktycznym 
przygotowaniem studentów do 
karier zawodowych w realnym 
otoczeniu rynkowym.
Krzysztof Kwiecień, 

Dyrektor HR, Lider rozwoju talentów 
w Polsce, Deloitte
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Uczelnie z lepszym wizerunkiem.  
Ocena wykształcenia
Młodzi wchodzący na rynek pracy zdobywają umiejętności przede wszystkim na 
uczelniach, a dopiero w drugiej kolejności w trakcie staży i wykonując pierwsze 
prace. Co ciekawe, opinia o uczelniach się poprawia. Połowa badanych, którzy 
zostali zapytani o przygotowanie przez uczelnię do obowiązków służbowych nie ma 
jednoznacznie sprecyzowanej opinii. Wzrosła o 4 pp. liczba tych, którzy pozytywnie 
oceniają jakość kształcenia, a o 7 pp. spadł odsetek tych, którzy oceniają ją źle. Może 
to być związane z niżem demograficznym, co powoduje, że statystycznie częściej 
podejmują oni studia na uczelniach, które są wyżej w ogólnopolskich rankingach. 
Takie uczelnie w opinii pracodawców mogą lepiej przygotowywać do pracy. Ponadto, 
lepszy wizerunek uczelni to także zasługa ich samych – od kilku lat administracja 
uniwersytecka podejmuje działania zmierzające do upraktycznienia nauczanych 
przedmiotów oraz tworzenia katalogu konkretnych kompetencji, które powinni mieć 
absolwenci. Młodzi doceniają tę konkretność.

Ocena zdobytego wykształcenia w kontekście 
przygotowania do pracy zawodowej

34%
41%

50%
47%

17%
13%

Źle

Ani dobrze, ani źle

Dobrze

20152017
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Igreki inwestują w edukację
Zapytane o plany edukacyjne 
pokolenie Y deklaruje, że ma zamiar 
kontynuować naukę (tylko 8 proc. 
chce już zakończyć kształcenie). Na 
studia magisterskie chce iść, co piąty 
absolwent licencjatu, a na doktoranckie, 
co czwarty. Wysoką popularnością cieszą 
się też studia podyplomowe, na które 
chciałaby pójść prawie połowa badanych 
(45 proc.). Jeszcze więcej, bo ponad 
dwie trzecie (68 proc.) planuje odbyć 
certyfikowany, specjalistyczny kurs 
nadający uprawnienia do wykonywania 
określonego zawodu. 

To dobre wieści. Warto jednak zauważyć, 
że odsetek tych, którzy chcieli zdobyć 
certyfikat lub dyplom zmniejszył się 
o 7 pp. w stosunku do poprzedniej edycji 
badania - najwyraźniej dlatego, że młodzi 
coraz częściej chcą w tym czasie zdobyć 
doświadczenie zawodowe.
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Pierwsza praca.  
Zdobywanie doświadczenia 
zawodowego
Wielu badanych ma nadzieję, że studia zapewnią im odpowiednie umiejętności, 
aczkolwiek często wiedza akademicka nie pokrywa się z potrzebami biznesu – 
zwłaszcza z konkretnymi stanowiskami oferowanymi przez firmy. Dlatego też 
często kluczowa dla dalszej kariery jest pierwsza praca – albo kierunkowo związana 
z dotychczasową edukacją, albo rozwijająca wiedzę i umiejętności, które staną się 
w przyszłości dodatkową przewagą konkurencyjną młodego człowieka na rynku pracy. 
Dlatego nie powinno dziwić, że zaledwie 15 proc. pokolenia Y nie miało dotychczas 
żadnego doświadczenia zawodowego, a ponad połowa podejmujących pracę robi to 
zgodnie z kierunkiem kończonych studiów.

51%49%

Staż / Praca

Niezwiązane z kierunkiem 
studiów

Związane z kierunkiem 
studiów
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25%

16% 17%

8%
6%

12%

42%

52%
56%

43%

50%

50%

53%

47%

57%

44%
48%

58%

100%

50%

0%

Doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów

Związane  
z kierunkiem studiów

TotalNiezwiązane 
z kierunkiem studiów

1-3 
miesiące

4-6 
miesięcy

7-12 
miesięcy

13-18 
miesięcy

19-24 
miesiące

Ponad 24 
miesiące
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Większość badanych przez Deloitte 
młodych już pracuje: w trakcie realizacji 
badania w 2017 r. – 67 proc. igreków 
pracowało lub odbywało staż. To 
wzrost o 6 pp. w stosunku do 2015 r., 
co pokazuje, że studia stają się powoli 
dodatkiem do pierwszych kroków na 
rynku pracy.

Warto wspomnieć, że osoby planujące 
zostać Menedżerami znacznie częściej 
łączą pracę ze studiami, niż przyszli 
Eksperci. Menedżerowie częściej, niż 
Eksperci zdobywają też doświadczenie 
powiązane z ich kierunkiem studiów, 
a pracując w firmach, które nie są 
związane z ich kierunkiem studiów 
robią to krócej od Ekspertów. Te dane 
wskazują na coraz bardziej strategiczne 
i długofalowe planowanie kariery 
zawodowej przez młodych planujących 
szybki awans.

W tym kontekście nie powinno dziwić, 
że badani ocenili za najbardziej 
przydatne w zdobyciu przyszłej pracy 
następujące rzeczy: zatrudnienie lub 
staż w firmach związany z kierunkiem 
i specjalizacją ze studiów (90 proc.) 
oraz pracę za granicą, także związaną 
z kierunkiem studiów. Z kolei 
krótkoterminowe prace (niezależnie czy 
to w Polsce, czy za granicą), są w ocenie 
absolwentów najmniej korzystne dla 
ich konkurencyjności na rynku pracy, 
bo pracodawcy wolą inwestować 
w pracowników przywiązanych do jednej 
firmy lub projektu.

Według deklaracji igreków także 
szkolenia z wiedzy praktycznej (tj. studia 
przypadku i warsztaty) pozytywnie 
wpływają na ich karierę – myśli tak 
73 proc. badanych. Ponadto oferta 
kursów z kompetencji miękkich 
oraz doświadczenie wyniesione 
z samozatrudnienia są wysoko 
cenionymi sposobami nabywania 
kompetencji (odpowiednio 66 proc. 
i 65 proc.).

Co ciekawe, młodzi uważają za coraz 
mniej korzystne dla kariery aktywności 
takie jak przynależność do kół 
naukowych (53 proc. – spadek o 13 pp.), 
organizacji studenckich, m.in. AISEC, 
ELSA (47 proc. – spadek o 15 pp.) czy 
wolontariat (42 proc. – spadek o 13 pp.).

Igreki także coraz gorzej oceniają 
doświadczenie zdobyte w ramach 
programu mobilności Erasmus, które 
w ich przekonaniu tylko w niewielkim 

stopniu przedkłada się na ich 
konkurencyjną pozycje na rynku pracy 
(spadek o 15 pp). Jest to najpewniej 
spowodowane popularnością tego 
programu i jego powszechnością przy 
zmniejszającej się liczbie studentów. 
Ze względu na tę właśnie powszechność 
coraz trudniej wyróżnić się na tle innych 
kandydatów do pracy, tylko na podstawie 
odbycia części studiów za granicą.

Najmniej wartościowe dla badanych 
pozostają: praca niezwiązana 
z obszarem studiów (zarówno w kraju, 
jak i za granicą), a także praca sezonowa.
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Ocena różnych rodzajów doświadczeń pod 
kątem kariery zawodowej
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89%
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75%
65%
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62%
47%
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42%

54%
39%
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49%
32%

40%
26%

31%
18%

69%
55%

86%
73%

Praca lub praktyki w Polsce  
związane z kierunkiem studiów
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Kursy / warsztaty umiejętności miękkich (np. 
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Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (np. poświęcone 
autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pisaniu CV)

Studenckie koło naukowe

Organizacja studencka  
(np. AIESEC, samorząd studencki)
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Program wymiany studentów (np. Erasmus)
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Technologia 
– już nie tylko 
narzędzie,  
ale motywacja
Dla Pokolenia Y technologia to nie tylko 
nieodłączny i naturalny element ich życia, 
ale także coraz ważniejsza motywacja 
do pracy. W jakim sensie? Okazuje się, 
że sama możliwość wykorzystywania 
technologii w ramach obowiązków 
zawodowych zwiększa atrakcyjność pracy.

Wśród osób, dla których nowoczesne 
technologie są silnym motywatorem do 
pracy przeważają mężczyźni (61 proc.) – 
kobiety (39 proc.). Preferencja używania 
technologii w codziennych obowiązkach 
zawodowych jest także zależna od 
doświadczenia zawodowego – im 
większe, tym ważniejsze jest korzystanie 
przez pracodawcę z nowoczesnych 
technologii – wskazuje tak o 6 pp. 
więcej osób niż w poprzedniej edycji 
badania. To oznacza, że firmy, które nie 
wprowadzają nowoczesnych rozwiązań 
mogą być postrzegane przez młodych 
pracowników niekorzystnie – jako 
staromodne („oldskulowe”).
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Możliwość korzystania z nowych technologii jest najważniejsza 
dla badanych między 21 a 25 rokiem życia7, i to zarówno dla 
Etatowców, Przedsiębiorców, jak i Niezdecydowanych. Ten aspekt 
jest równie ważny dla wszystkich i nie różnicuje grup.

39%

61%
Mężczyźni

Kobiety

Różnice między kobietami i mężczyznami,  
jeżeli chodzi o znaczenie technologii jako 
motywatora do pracy

Nowe technologie,  
a doświadczenie zawodowe

19%
18%

16%
17%

14%
20%

Małe

Średnie

Duże

20152017

7     W 2017 roku.
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Własny biznes, tylko bez ryzyka.  
Rynek pracownika
Co trzeci badany (36 proc.) uważa, że sytuacja polskiej gospodarki jest dobra, bądź 
bardzo dobra. To wzrost o 12 pp. w stosunku do poprzedniego badania. Dobra ocena 
dotyczy także rynku pracy, który jest postrzegany niemal dwukrotnie lepiej – w 2015 roku 
26 proc. badanych uważało, że rynek pracy jest w dobrej, bądź w bardzo dobrej kondycji, 
a w 2017 roku to aż 49 proc. Kolejne lata relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego 
oraz niskiego bezrobocia spowodują, że oceny te u młodych jeszcze się poprawią, 
a jednocześnie opinie pracodawców o sytuacji na rynku pracy pogorszą się.

Pierwsze kroki na rynku pracy  | Polska 2018 | Mniej kompetentni, czy bardziej samoświadomi?

27



Ocena gospodarki

2015

2017

40%

24%

41%

36%

23%

36%

Średnio  
(ani dobrze, ani źle)

Raczej źle /  
bardzo źle

Raczej dobrze /  
bardzo dobrze
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Ocena rynku pracy

39%

26%

35%

49%

16%

35%

Średnio  
(ani dobrze, ani źle)

Raczej źle /  
bardzo źle
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bardzo dobrze

2015

2017

Pierwsze kroki na rynku pracy  | Polska 2018 | Mniej kompetentni, czy bardziej samoświadomi?

29



O dobrej koniunkturze świadczy m.in dynamika szacowanej 
liczby miesięcy potrzebnych do znalezienia pracy. Jeszcze 
w 2015 roku 53 proc. młodych na rynku pracy było zdania, 
że do znalezienia satysfakcjonującej pracy potrzebuje 
maksymalnie 3 miesięcy. Obecnie sądzi tak o 13 proc. badanych 
mniej. Ten spadek związany jest ze wzrostem liczby optymistów 
– co trzeci badany (36 proc. – wzrost o 11 pp.) sądzi, że na 
znalezienie pracy potrzebować będzie nie więcej niż miesiąca.

25%
36%

53%
46%

4%
3%

1%
2%

16%
13%

Szacowany czas potrzebny na znalezienie pracy

Do 1 miesiąca

Do 3 miesięcy

Do pół roku

Do roku

Dłużej niż rok

20152017
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Młodzi oceniają, że są w stanie szybko znaleźć zatrudnienie, 
choć sądzą, że studia nie przygotowały ich do procesu 
rekrutacji. Tę opinie podziela 85 proc. badanych, co oznacza 
nieznaczny wzrost (o 1 pp.) w stosunku do badania sprzed 
dwóch lat. Stąd wniosek, że uczelniane biura karier nie pełnią 
jeszcze odpowiedniej funkcji i na poziomie szkół wyższych może 
brakować doradztwa zawodowego.

Czy studia przygotowują do szukania pracy?

2015

2017

Raczej / 
zdecydowanie nie

Ani tak, ani nie47%

45%
39%

39%
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Młodzi Przedsiębiorcy
Dobra koniunktura zachęca do 
zakładania własnej firmy (wśród osób 
deklarujących taką chęć 42 proc. uważa, 
że koniunktura się poprawia). 53 proc. 
młodych, których określamy jako 
Przedsiębiorców, deklaruje chęć pracy 
jako freelancer, a 40 proc. chciałoby 
współpracować z jednym pracodawcą 
(i być samozatrudnionym).

Spośród wszystkich młodych chcących 
prowadzić własny biznes, ponad połowa 
– 56 proc. chce być freelancerami (co 
jest rozumiane, jako bycie ekspertami 
w swoich dziedzinach i/lub dążenie 
do samorozwoju). Pozostałe 44 proc. 
chciałoby zarządzać mniejszymi lub 
większymi zespołami.

Preferowane formy zatrudnienia  
wśród Przedsiębiorców

Elastyczna lub krótkoterminowa  

współpraca freelancerska

Nie wiem

Stała praca na pełny etat  

u jednego pracodawcy

40,2%

53,1%

6,7%
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Rola w przedsiębiorstwie

Chcę osiągnąć poziom 

średniej / wyższej kadry 

kierowniczej

Chcę być przede wszystkim 

ekspertem w swojej 

dziedzinie, niekoniecznie 

pełniąc funkcje kierownicze

Bardziej niż kariera 

zawodowa interesuje mnie 

ogólny rozwój i zdobywanie 

różnorodnych doświadczeń

Chcę pełnić kluczowe  

role kierownicze /  

zarządcze w biznesie
Fr

ee
la

nc
er

zy
Zarządzający

35,9%

22,7%

33,4% 8%
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Przyszli przedsiębiorcy 
wolą doświadczenie,  
niż edukację
Wśród planujących założyć własną 
działalność ważnym aspektem – 
odróżniającym ich od pozostałych 
badanych – jest fakt, że osoby, 
które pracowały, bądź były na stażu 
w momencie przeprowadzania badania 
przeznaczały na tę aktywność najwięcej 
godzin w tygodniu (w stosunku do 
pozostałych). Odsetek osób, które 
pracowały powyżej 50 godzin w tygodniu 
wyniósł 9 proc. Ten wynik związany jest 
z faktem, że jedna trzecia osób (34 proc.) 
planujących założyć własną działalność nie 
ukończyła studiów licencjackich. Ponadto 
chcący prowadzić własny biznes mają inną 
hierarchię wartości: edukacja jest dla nich 
znacznie mniej ważna8 niż dla pozostałych 
grup – dla ponad 2/3 (68 proc. – spadek 
o 7 pp.) nie jest ona najważniejsza.

8     P<0,05.
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Tajniki atrakcyjnej pracy.  
Kogo wybierze 
Pokolenie Y
Pomimo rosnącego zainteresowania przedsiębiorczością większość 
młodych ludzi, często jeszcze studiujących, chce w przyszłości być 
etatowymi pracownikami. Czego spodziewają się po pracodawcach?
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Postrzeganie pracy przez Etatowców
86 proc. badanych zapytanych w 2015 roku 
o to, czy chcieliby pracować, gdyby nie 
potrzebowali pieniędzy, odpowiedziało 
twierdząco. Dwa lata później tego samego 
zdania jest o 5 pp. mniej respondentów. 
Obecnie blisko 1/4 Etatowców (wzrost o 7 pp.) 
twierdzi, że praca jest jedynie sposobem 

zarabiania pieniędzy, przy czym wraz 
z wiekiem przekonanie to traci na znaczeniu. 
Wśród Etatowców planujących karierę w jednej 
firmie opinię tę podziela o 5 pp. więcej osób, 
niż w poprzednim badaniu.

86%
84%

86%
81%

57%
52%

39%
41%

29%
35%

15%
22%

7%
11%

43%
42%

51%
48%

79%
73%

Postrzeganie pracy przez Etatowców

20152017

Praca zawodowa umożliwia człowiekowi 
pełen rozwój jego potencjału

Pracował(a)bym, nawet gdybym  
nie potrzebował(a) pieniędzy

Praca zawodowa to klucz  
do awansu społecznego i dobrobytu

Praca zawodowa bez szans  
na karierę nie ma sensu

Praca zawodowa to główne  
źródło kontaktu z innymi ludźmi

Praca zawodowa jest głównym  
źródłem satysfakcji człowieka

Praca zawodowa to obowiązek  
wobec społeczeństwa

Moje życie skupia się przede  
wszystkim wokół pracy zawodowej

Praca to tylko sposób  
na zarabianie pieniędzy

Praca zawodowa to w gruncie  
rzeczy przykry obowiązek
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Choć Etatowcy deklarują chęć do pracy, 
to jednak wśród młodych planujących 
pracę „u kogoś”, a nie „u siebie” zwiększył 
się odsetek osób oceniających pracę 
jako nieprzyjemny obowiązek (z 7 do 
11 proc.). Dodatkowo, 22 proc. uważa, 
że praca to wyłącznie środek do 
pozyskiwania pieniędzy. Co ciekawe, 
opinia, że praca zawodowa stanowi klucz 
do awansu społecznego i zamożności 
także straciła na znaczeniu (spadek  
z 79 na 73 proc.).

Co ciekawe, rosnące wśród pracowników 
najemnych przekonanie o pracy jako 
nieprzyjemnym obowiązku i środku 
do celu może oznaczać, że wielu 
młodych pracowników zadowoli się 
wykonywaniem prawie każdej pracy po 
to tylko, by spełnić swoje cele związane 
ze standardem życia. Z tego względu 
niekoniecznie zależeć im będzie na 
ciekawych wyzwaniach w pracy.

Paradoksalnie jednak, wśród osób 
wybierających pracę „u kogoś” rośnie 
równocześnie odsetek młodych, którzy 
skupiają swoje życie wokół pracy 
zawodowej (z 29 na 35 proc.) i są na nią 
nastawieni. A zatem w ramach nawet 
jednorodnych grup kierujących się 
różnymi celami zawodowymi można 
spotkać diametralnie różne postawy 
wobec wykonywanego zawodu.
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9     Źródło: Dane OECD: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

Praca – tak, ale bez poświęceń
Badani początkowo mocno wierzą 
w swoje możliwości. 90 proc. 
najmłodszych uważa, że znalezienie 
atrakcyjnej pracy zależy przede 
wszystkim od ich własnych wysiłków, 
doświadczenia i kompetencji. Podobnie, 
większość (81 proc.) zgadza się ze 
stwierdzeniem, że kariera zależy od 
własnego wysiłku w nią włożonego. 
Jednak wraz z wiekiem oba przekonania 
spadają (istotnie statystycznie), co 
oznacza, że przekonanie o byciu 
kowalem własnego losu zmniejsza się 
wraz ze zbliżaniem się do 30. roku życia.

Ponad połowa Etatowców (52 proc.) 
jest zdania, że czuje satysfakcję po 
dniu intensywnej pracy. Blisko 40 proc. 
jest maksymalnie zaangażowanych 
w aktualnie wykonywaną pracę, a ponad 
1/3 deklaruje, że zrobi wszystko by 
wywiązać się z obowiązków zawodowych 
(wzrost o 5 pp. w ciągu dwóch lat). Przy 
tym jednak – co warte odnotowania – 
maleje odsetek tych, którzy są w stanie 
dla pracy poświęcić „dużo” – odsetek 
takich pracowników spadł z 31 do 23 
proc. Równocześnie jednak młodzi coraz 
rzadziej gotowi są do tego by bardzo 

ciężko pracować – potwierdzają to 
dane makroekonomiczne pokazujące 
spadającą przeciętnie liczbę godzin 
przepracowywanych przez pracownika 
w Polsce9.

Coraz więcej Etatowców chciałoby, żeby 
praca dawała im więcej wolnego czasu 
na pozostałe aktywności i odpoczynek, 
a niemal co drugi sądzi, że praca nie 
może wymagać rezygnacji z rzeczy 
niezbędnych w życiu prywatnym. 
Nienadwyrężone życie prywatne jest 
więc ważniejsze, niż praca.
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52%
52%

46%
48%

34%
38%

28%
32%

31%
23%

35%
33%

32%
36%

42%
39%

Etos pracy według Etatowców

20152017

Czuję satysfakcję po dniu  
spędzonym na intensywnej pracy

Praca nie powinna mnie zmuszać do rezygnacji  
z innych rzeczy, które robię w życiu

W pracę angażuję 100% swoich możliwości

W pracy dobrze jest być zajętym  
i aktywnie szukać zajęć

Robię wszystko, aby dotrzymywać  
swoich zawodowych zobowiązań

Dzięki ciężkiej pracy mogę  
osiągnąć więcej niż inni

Chciał(a)bym, aby praca zostawiała więcej czasu 
wolnego na inne aktywności i odpoczynek

Doprowadzam sprawy do końca  
nawet jeśli dużo mnie to kosztuje
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Nauka nowych rzeczy. 
Co decyduje o wyborze 
danej pracy?
Wśród Etatowców niezmiennie najważniejszym czynnikiem 
decydującym o wyborze pracy jest to, czy praca daje możliwość 
rozwoju i zyskania nowych umiejętności (51 proc. – wzrost o 8 
pp.). Drugim najważniejszym czynnikiem w hierarchii wyboru jest 
kwestia wynagrodzenia – ponad ¼ uważa je za najważniejsze przy 
podejmowaniu decyzji zawodowych. Dobra atmosfera i relacje 
z innymi to z kolei trzeci wymiar istotnie decydujący o rozważeniu 
firmy, jako potencjalnego pracodawcy – wzrost o 6 pp.

PRACA
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Kluczowe wymiary decydujące o podjęciu pracy wśród Etatowców*

*  badani mogli wskazać kilka wymiarów jednocześnie (pytanie wielkokrotnego wyboru), suma odpowiedzi równa 158 proc.

Międzynarodowe 
środowisko pracy

Spokojne środowisko 
pracy (bez napięć  
i stresów)

Dobra komunikacja  
z przełożonymi

Elastyczna 
organizacja czasu 
pracy

Dogodna 
lokalizacja / 
dogodny dojazd

Atrakcyjne 
benefity / 
świadczenia 
dodatkowe

Możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności

Dobra atmosfera w pracy  
i relacje z innymi

Atrakcyjne wynagrodzenie

Równowaga między pracą,  
a życiem prywatnym

Duże możliwości awansu

Interesujące  
i rozwijające projekty

Stabilność zatrudnienia

Prestiż pracodawcy
(znana i ceniona marka)

Możliwość współpracy 
z wysokiej klasy 
specjalistami

Pozytywny wpływ na społeczeństwo 
 (praca użyteczna / ważna ze społecznego punktu widzenia)

Różnorodność w miejscu pracy (możliwość pracy z osobami, 
będącymi w różnym wieku / płci / wyznania itp. )
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Pieniądze, nerwy, rozwój.  
Co ma znaczenie przy zmianie 
miejsca pracy?
Co czwarty Etatowiec twierdzi, że 
w ciągu 2-5 lat zmieni pracodawcę, dla 
którego pracuje, przy czym częściej tę 
opinie podzielają bardziej doświadczeni 
pracownicy powyżej 24 roku życia.

Najczęstszym powodem zmiany pracy 
w ocenie Etatowców są pieniądze. 

Stresująca praca oraz niezaspokojone 
potrzeby samorozwoju, to także 
silne czynniki skłaniające do zmiany 
pracodawcy. Co ciekawe lokalizacja, czy 
pewność zatrudnienia nie są aspektami 
tak istotnymi, jak dla osób z poprzedniej 
edycji badania.

Podsumowując, młodzi pracownicy przy zmianie pracodawcy kierują się dzisiaj przede 
wszystkim wysokością oferowanego wynagrodzenia, zakresem obowiązków w pracy 
i szansami rozwoju w firmie.
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53
26

14
11

-1
-7

-14
-16

-10
-13

6
5

Zbyt niskie wynagrodzenie lub lepsza oferta 
finansowa innego pracodawcy

Atmosfera rywalizacji

Rutynowa / powtarzalna praca

Brak czasu na życie prywatne spowodowany 
zbyt dużą ilością pracy

Zła komunikacja z przełożonymi

Brak poczucia pewności i stabilności 
zatrudnienia

Niedogodna lokalizacja / niedogodny dojazd

Stresująca praca

Niewystarczające możliwości  
rozwoju zawodowego

Zbyt małe możliwości rozwoju kariery

Zła atmosfera / Negatywne relacje w pracy

Brak wystarczającego doceniania mojej pracy

Przyczyny chęci zmiany pracy  
(procentowa zmiana w stosunku do 2015 r.)

Pierwsze kroki na rynku pracy  | Polska 2018 | Tajniki atrakcyjnej pracy. Kogo wybierze Pokolenie Y

43



Mniej stresu, więcej uznania.  
Co motywuje do pracy?
Trzema najważniejszymi czynnikami motywującymi 
do pracy według Etatowców były i są: szanse do 
nauczenia się czegoś nowego, rozwijanie wiedzy 
eksperckiej, a także perspektywa dostępności 
różnych form uznania (awans, nagroda i podwyżka). 
Na czwartym miejscu jest zgodność wykonywanej 
pracy z dalszymi planami rozwoju kariery zawodowej 
(np. jeżeli ktoś pracuje jako prawnik zajmujący 
się podatkami i chce w przyszłości się w tym 
specjalizować lub nadzorować specjalistów z tej 
branży, to będzie sumienniej wykonywał obowiązki 
zawodowe).

Pracodawcy poszukujący przyszłych profesjonalistów 
powinni z pewnością uwzględnić trzy kluczowe trendy 
mobilizujące Etatowców do pracy: zapewnienie 
środowiska ograniczającego stres oraz dostępność 
mechanizmów uznania przez kolegów i koleżanki 
w pracy, a także wplecenie korzystania z technologii 
w codzienne obowiązki.

Czynniki, które mają coraz większe znaczenie jako motywatory do pracy 
(procentowy wzrost w stosunku do 2015 r.)

Niskie ryzyko 
75 proc.

Uznanie kolegów 
50 proc.

Technologie 
22 proc.
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79%
80%

43%
44%

42%
41%

32%
31%

22%
22%

19%
22%

22%
21%

15%
18%

15%
18%

15%
16%

13%
15%

14%
14%

14%
13%

7%
10%

5%
8%

7%
6%

2%
6%

45%
34%

41%
38%

46%
44%

Motywacja do pracy według Etatowców

Możliwość nauczenia się czegoś nowego i zdobycia nowej 
wiedzy i doświadczeń

Rozwój i pogłębienie mojej wiedzy eksperckiej

Korzyści zawodowe (awans, podwyżka, nagroda)

Praca zgodna z moimi zainteresowaniami zawodowymi

Realizacja zadań ważnych z punktu widzenia  
interesu i celów firmy

Zadania będące dużym wyzwaniem

Praca wykorzystująca posiadane już przeze mnie kompetencje

Możliwość wykorzystywania języków obcych

Praca przydatna i użyteczna dla innych

Praca w międzynarodowym środowisku

Praca umożliwiająca korzystanie z nowoczesnych technologii

Praca pozwalająca zdobyć uznanie w oczach przełożonego

Zadania pozwalające poznawać nowe osoby

Prace, których rezultat zależy głównie ode mnie

Zapewniające mi bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia

Zadania wykraczające poza moje aktualne zainteresowania

Zadania pozwalające zdobyć uznanie  
w oczach innych pracowników

Znane i dobrze opanowane przeze mnie

Których rezultat zależy od pracy zespołu

Nieobarczone nadmiernym ryzykiem 2015

2017
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Portret szefa idealnego

Intelekt i charyzma. Cechy lidera

Choć wśród pokolenia Y coraz mniej 
młodych chce być liderami, to w ramach 
naszego badania wyrazili opinię o tym, jak 
według nich powinien się zachowywać lider.

Młodzi myślący o pracy na etacie w firmach 
od swojego przełożonego oczekują przed 
wszystkim ponadprzeciętnych zdolności 
myślenia strategicznego i charyzmy, czyli 
siły zjednywania sobie ludzi (odpowiednio 
68 proc. i 60 proc. odpowiedzi). Ponadto 
lider powinien skupiać się na rozwoju 
pracowników (45 proc.), w tym także ich 
inspirować (44 proc.) oraz podejmować 
konkretne decyzje, ale w atmosferze dialogu 
z pracownikami (43 proc.).

Lider powinien także być osobą wspierającą 
nowe, innowacyjne pomysły pozwalające 
stworzyć nowy produkt, bądź usługę 
(35 proc.). Co ważne, w stosunku do 
poprzedniej edycji badania tę ostatnią cechę 
wskazało aż o 29 proc. więcej Etatowców. 
Najwyraźniej więc młodzi, którzy znają 
historię sławnych startupów z Doliny 
Krzemowej oczekują od pracodawców 
szansy na uczestniczenie w tworzeniu 
nowych produktów i możliwość realizacji ich 
własnych pomysłów. Zadaniem menedżera 
w tym duchu powinno być więc nie tylko 
umiejętne zarządzanie oczekiwaniami 
pracowników, ale też aktywne próby 
wdrożenia innowacji przez nich tworzonych.

To znak naszych czasów, że coraz więcej 
młodych oczekuje od liderów posiadania 
zaawansowanych umiejętności technicznych. 
Wraz ze wzrostem znaczenia technologii 
w codziennym życiu i w pracy, rośnie także 
oczekiwanie względem menedżerów, że oni 
także będą w niej biegli.
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0%-20% 20% 40%-40%

Wskaźnik dynamiki% odpowiedzi

Umiejętność myślenia strategicznego

Charyzma

Dbanie o rozwój pracowników

Umiejętność inspirowania innych

Decyzyjność

Wspieranie i otwartość na nowe  
pomysły / innowacyjne produkty i usługi

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności prezentacyjne oraz bycie dobrym 
mówcą

Bycie wizjonerem

Bycie pasjonatem / entuzjastą

Przywiązywanie dużej wagi  
do wyników finansowych

Przykładanie dużej wagi do zachowania etyki 
w biznesie

Zaawansowane umiejętności techniczne

Umiejętność przewidywania trendów rynkowych

Posiadanie rozległej sieci kontaktów

Dbanie o to, aby firma miała pozytywny wpływ na 
społeczeństwo

Bycie rozpoznawalnym wewnątrz i poza organizacją

Podejście autokratyczne (podejmowanie wszystkich 
decyzji samodzielnie)

Podejście demokratyczne (włączanie podwładnych 
w proces podejmowania decyzji)

Cechy przywódcy według Etatowców [%]
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Dobrotliwy strateg. Priorytety biznesowe dla idealnego lidera.

Jakimi priorytetami powinien kierować 
się lider? Największy odsetek Etatowców 
wskazuje na rozwój pracowników (53 
proc.). Dla blisko połowy (48 proc.) ich szef 
powinien skupiać się na długoterminowej 
przyszłości, a dla 47 proc. priorytetem 
lidera powinno być inwestowanie 
w rozwój działań przedsiębiorczych silnie 
rozwijających biznes. 

Etatowcy chcą zatem przełożonego, 
który będzie zarówno przenikliwym 
strategiem, jak i współczującym 
opiekunem, trzymającym rękę na pulsie 
ich zawodowych aspiracji.

Dopiero w dalszej kolejności Etatowcy 
wskazują, że priorytetem lidera powinno 
być generowanie pozytywnego wpływu 
na klientów i konsumentów, a także 
wzrost produktywności.

Kluczowe priorytety dla lidera według Etatowców

Rozwój pracowników 
53 proc.

Długoterminowa przyszłość 
48 proc.

Inwestycje 
47 proc.
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Gender i różnorodność.  
Czynniki kulturowe wpływające na pracę
Kwestie kulturowe i społeczne w działalności 
organizacji odgrywają ważna rolę. Dla pracowników 
istotne są m.in. płeć, czy wiek współpracowników. 
Blisko 64 proc. Etatowców nie ma preferencji, co do 
płci swojego szefa, choć skłania się bardziej by był 
on mężczyzną: jedynie 7 proc. wśród Etatowców 
wolałoby żeby ich szefem była kobieta (wobec 
29 proc. wskazań na mężczyzn).

Młodzi, chcący pracować w korporacjach, preferują 
różnorodność - 86 proc. chciałoby pracować 
w zróżnicowanym środowisku, czyli takim, w którym 
są osoby o różnym wieku, płci i narodowości.

Kwestie kulturowe w pracy według Etatowców

92%
94%

26%
28%

15%
18%

88%
86%

4%
5%

77%
75%

20152017

Starsi pracownicy z długim stażem 
pracy są źródłem cennej wiedzy dla 

osób rozpoczynających pracę

Starsi przełożeni i współpracownicy  
nie rozumieją potrzeb  

młodych pracowników

Obawiam się, że trudno mi będzie 
znaleźć wspólny język ze starszymi 

współpracownikami

Wolał(a)bym pracować w organizacji, 
która zatrudnia różnorodną grupę 

pracowników (pod względem wieku, 
płci, narodowości itd.)

Wolał(a)bym pracować z osobami 
różnych narodowości

Wołał(a)bym pracować tylko z osobami 
tej samej płci co ja
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Etatowcy szanują też starszych stażem i wiekiem. Dla większości młodych 
planujących pracę w międzynarodowych i krajowych firmach starsi 
pracownicy stanowią źródło bezcennej wiedzy (94 proc.), choć 28 proc. 
uważa, że mogą mieć problem w zrozumieniu potrzeb młodszych 
pracowników. Ponadto 18 proc. uważa, że trudno jest znaleźć wspólny 
język ze starszymi pracownikami (to przekonanie o barierze pokoleniowej 
wzrosło od poprzedniej edycji). Dla ponad połowy Etatowców (57 proc. 
– wzrost o 4 pp. od 2015 r.) osoby, które są „innym pokoleniem” to takie 
osoby, które różnią się wiekiem o minimum 20 lat. Co ciekawe, dla 
ok. 13 proc., różnica pokoleniowa jest mniejsza i wynosi 10 lat.

Wspólne pokoje, a nie open space.  
Przestrzeń pracy
Etatowcy zapytani o najbardziej 
preferowane miejsce pracy wskazują 
na kilkuosobowy pokój w biurze (2-6 
osób) – twierdzi tak 40 proc. badanych. 
Odsetek osób, które preferują taką 
właśnie przestrzeń do pracy rośnie 
wraz z wiekiem pracownika. Co istotne, 
kilkuosobowy pokój do pracy znacznie 
częściej wskazują kobiety, niż mężczyźni, 
u których odnotowano spadek o 8 pp. w 
porównaniu do ubiegłej edycji badania.

Za pracą w otwartej przestrzeni open 
space opowiada się jedynie co piąty 
Etatowiec (22 proc.), przy czym 18 proc. 
osób preferowałoby biurko przypisane 
na stałe, a jedynie 4 proc. wybrałoby 
system doraźnie wydzielanych biurek 
hot desk (wzrost o 1 pp.).

Cześć Etatowców potrzebuje jednak 
więcej prywatności – 13 proc. deklaruje, 
że chciałaby pracować w pomieszczeniu 

przeznaczonym tylko dla nich – jest 
to wzrost o 2 pp. w porównaniu do 
poprzedniej edycji badania. Co ciekawe, 
częściej są to młodzi, którzy planują 
karierę menedżerską w firmie, aniżeli 
ci, którzy chcą być w przyszłości 
ekspertami.
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42%
40%

14%
18%

11%
13%

15%
11%

3%
4%

15%
14%

Preferencje przestrzeni do pracy według Etatowców

Pokoje dla kilku osób (2-6)

Biurka na otwartej przestrzeni biurowej 
przypisane do osoby

Biurka na otwartej przestrzeni biurowej, 
przedzielonej ściankami,  

przypisane do osoby

Pokoje dla jednej osoby

Biurka na otwartej przestrzeni bez 
przypisania do osoby (tzw. hot desks)

Nie ma to dla mnie znaczenia

20152017
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Potencjał Niezdecydowanych

Pracodawcy konkurujący o pracownika muszą zadbać także 
o 1/3 absolwentów najlepszych uczelni w Polsce, którzy pozostają 
Niezdecydowanymi co do miejsca pracy.

Wśród Niezdecydowanych blisko trzy czwarte 
twierdzi, że przyszły pracodawca będzie od nich 
wymagać przede wszystkim samoorganizacji 
pracy – a więc dobrego planowania i terminowego 
wywiązywania się z obowiązków (uważa tak 72 proc. 
Niezdecydowanych). Logiczne i analityczne myślenie 
(59 proc. – spadek o 3 pp.) oraz zdolność uczenia 
się nowych rzeczy (58 proc.) to w mniemaniu 
Niezdecydowanych elementy istotne, choć uważane 
za mniej ważne przez pracodawcę.

Jako cecha ważna dla pracodawcy największy awans 
odnotowało „rozwiązywanie problemów” – za 
wartościową cechę pracownika uznało je 39 proc. 
Niezdecydowanych, co jest wzrostem o 6 pp. 
Najwięcej w percepcji Niezdecydowanych straciły dla 
pracodawcy na znaczeniu kreatywność (spadek o 5 
pp.) oraz inicjatywa (6 pp.). Część młodych zdaje sobie 
zatem sprawę, iż tak chętnie wykorzystywane w wielu 
CV stwierdzenia-klisze typu „kreatywność”, czy 
„inicjatywa” mogą ich wcale nie pozycjonować wysoko 
w oczach pracodawców.
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72%
71%

59%
62%

56%
56%

44%
41%

39%
33%

32%
37%

27%
33%

6%
6%

6%
6%

4%
4%

45%
42%

51%
48%

58%
58%

Postrzeganie przez Niezdecydowanych pożądanych cech  
według pracodawcy

Samoorganizacja pracy  
(planowanie, dotrzymywanie terminów)

Wyszukiwanie i analiza informacji  
oraz wyciąganie wniosków

Umiejętność efektywnego  
uczenia się nowych rzeczy

Umiejętność współpracy w grupie

Odporność na stres

Samodzielność w pracy  
i podejmowaniu decyzji

Umiejętności komunikacyjne

Rozwiązywanie problemów

Kreatywność

Przedsiębiorczość  
i przejawianie inicjatywy

Rozwiązywanie konfliktów

Delegowanie i koordynacja pracy innych

Przywództwo
2015

2017
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Młodzi chcą zmienić świat
Zapytaliśmy Igreków o najistotniejsze wymiary, w których oni sami mogą 
pozytywnie wpłynąć na świat. Na podstawie analizy ich odpowiedzi 
przedstawiamy poniższą chmurę słów.

DOSTĘP
OTOCZENIE

WIERZYĆ

DOBRY
OPIEKA ZMIANA

DZIECI

NAJLEPSZY

WYBÓR

TOWARZYSTWO

KRAJE

TWORZYĆ
DECYZJE

ROZWÓJ

RÓŻNORODNOŚĆ

EDUKACJA

ODWAGA

ŚRODOWISKO

KAŻDY

JEDZENIE

WOLNOŚĆ

DAWANIE

SZCZĘŚCIE
POMOC

CZŁOWIEK

WPŁYW

WAŻNY

UDOSKONALAĆ

ZATRUDNIENIE

WIEDZA

NAUKA

ŻYCIE
MIŁOŚĆ

PIENIĄDZE

ORGANIZOWAĆ

INNI

OSOBA

POZYTYWNIE

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

SZACUNEK

ŚMIECH

SPOŁECZEŃSTWO

POCZĄTEK

KONIEC SYSTEMU

MYŚLEĆ
WALKA

PRACA
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Najczęściej, jako kluczowe pojawiały 
się słowa takie jak: zmiana, pomoc, 
wszyscy, edukacja, praca, życie, dawanie. 
To właśnie tych słów używali najczęściej 
do opisu możliwych sposobów 
wpływania na rzeczywistość.

Okazuje się, że ważne jest dla nich aby 
pracować, ale równocześnie też dawać 
coś innym. Zwracają uwagę na edukację, 
która może zmieniać ludzkie życie i która 
jest naturalnym katalizatorem  
zmian społecznych.

Pokolenie Y wierzy, że rozwój społeczny 
wymaga nie tylko dofinansowania, ale 
także kreatywnego myślenia o zmianie: 
w tym duchu wiele osób wskazywało 
na konieczność diametralnych zmian w 
systemie edukacji. Zmiana miałaby na 
celu nie tylko uczynienie systemu edukacji 
bardziej przyjaznym, ale też bardziej 
otwartym i nastawionym na wsparcie 
innowacyjności uczniów. Przy tym 
innowacyjność ta nie powinna dotyczyć 
wyłącznie samego trybu nauczania, 
ale też wzmacniania ogólnoludzkiego 
wymiaru kreatywności ucznia.
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10     Źródło: Dane OECD: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

O grupie  
badawczej
W polskiej edycji badania „Pierwsze kroki 
na rynku pracy” wzięło udział 2 508 
osób w wieku od 18 do 30 lat, będących 
studentami lub absolwentami uczelni 
wyższych. Średnia wieku wszystkich 
respondentów wyniosła 23,6 lat, przy 
czym osoby do 25 r.ż. stanowiły 82 proc. 
próby. Przewaga kobiet (70 proc.) nad 
mężczyznami (30 proc.) wynika za faktu, 
że zarówno więcej kobiet studiuje, jak 
i więcej jest obecnie absolwentek  
uczelni wyższych.10

W trakcie przeprowadzania badania 
89 proc. respondentów studiowało, 
a 22 proc. ukończyło już przynajmniej 
jeden kierunek studiów (uczestnicy 
badania mogli zaznaczyć opcję, 
że są równocześnie studentem 
i absolwentem).

Przeważająca większość badanych 
osób studiowała w trybie dziennym na 
uczelniach państwowych (odpowiednio 
74 proc. i 92 proc.). Trzy czwarte 
badanych uczęszczało na studia o profilu 
biznesowym (ekonomia, prawo, finanse 
i bankowość, rachunkowość itp.) Ponad 
jedna trzecia badanych osób studiowała 
w Warszawie, a z kolei za granicą 
co 10 badany (11 proc.).

Rozkład wieku
18 (0,40%)
19 (1,70%)

21 (13,20%)

22 (17,20%)

23 (17,90%)

24 (14,40%)

25 (10,90%)

26 (8,70%)

27 (4,00%)

29 (1,60%)
30 (1,40%)

20 (6,30%)

28 (2,40%)
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Różnice między tą edycją badania, a poprzednimi

Miasta pochodzenia  
respondentów badania

Edycja badania Liczba  
osób

Średni 
wiek

Płeć

Kobiety Mężczyźni

Uczelnie 
publiczne

Studia  
dzienne

V 2017 2507 23,4 70% 30% 92% 74%

IV 2015 1128 23,6 68% 32% 96% 81%

III 2013 1376 22,6 66% 34% 96% 92%

II 2011 1757 23 55% 45% 95% 90%

I 2010 2044 23,3 60% 40% 94% 88%

Warszawa

Kraków
Katowice

Gdańsk

Poznań

Szczecin

36%

13%

10%

4%

4%

5%
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