
Aktywność, bezpośredniość, celowość – 
determinanty sukcesu młodych na rynku 

pracy. 
 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Kielcach 

Kielce, 07.03.2014r. 

  



wyzwania przyszłości 

• różnorodność i nieustanne zmiany,  
• społeczeństwo oparte na wiedzy i informacji,  
• nowy rodzaj systemu gospodarczego – 

dygitalizm, 
• znaczenie zasobów ludzkich na rynku pracy,  
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wyzwania przyszłości 
• powiększanie się rynku pracy, brak granic ale…  

kurczenie się rynku pracy stałej, na rzecz niezależnych 
formy pracy.  

• wzrost zatrudnienia w sektorach wymagających 
kompetencji społecznych,  
    European Centre for the Development of Vacational  Training przewiduje, że 

do 2020 r. 75% wszystkich pracowników będzie zatrudnionych w usługach 
(wzrost o 50 %),  

• ustawiczne kształcenie – standard i codzienność 
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Diagnoza  
młodzież - jaka jest? 
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celem badania było określenie problemów,  z jakimi spotykają się 
młodzi ludzie, chcący założyć własną firmę czy  przychodzący  po 
wsparcie do urzędu pracy.   
Raport zawiera wnioski  z badania opinii oraz dane zebrane z ankiet 
Wojewódzkich Urzędów Pracy  

Fundacja Energia dla Europy wraz z 
Centrum Badania Opinii Społecznej 
 

Czas badania:   wrzesień 2013 r. 
 

Badania przeprowadzono  w czterech 
miastach Polski: Krakowie, Rzeszowie 
Warszawie i Kielcach, 
 

Grupa badawcza: osoby w wieku między 
18 a 25 rokiem życia  pracujące, 
studiujące i uczące się.   



Aspiracje młodych w świetle życiowych planów 

• niewygórowane oczekiwania na przyszłość 

• praca głównie w zawodzie, do którego się przygotowują, częściej na etacie 
niż na własny rachunek 

- Ja też nie planuję milionów zarabiać, bo nie wyobrażam sobie, do czego 
miałyby być mi potrzebne. Wolałbym zarabiać niewiele, ale żeby mieć pracę, 
która mi odpowiada w zupełności i żeby mi wystarczyło na życie. 

- To już jest chyba wyznacznik naszego pokolenia - nie tyle gonimy za gotówką, 
co za wolnym czasem, rodziną, podróżami. 

• wyjazd i osiedlenie się poza krajem to bardziej „wyjście awaryjne” niż 
szansa na rozwój zawodowy czy materialny. 

 

Najwięcej deklaracji odnośnie wyjazdu padło w Kielcach –  tu też najwięcej osób 
planowało wyjazd do innego miasta. Dominuje krytyczna ocena szans na 
zatrudnienie na lokalnym rynku pracy; ci, którzy chcieli zostać w Kielcach, 
najczęściej myśleli o założeniu własnej firmy. 
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• przekonanie o możliwości zrealizowania swoich planów 
życiowych, wiara w siebie, w swoją pracowitość, energię                         
i determinację, 

• elastyczność z uwagi na trudności na rynku pracy czy 
uwzględnienie  w planach na przyszłość zmiany dotychczasowych 
preferencji zawodowych, gotowość do zmiany planów i 
wykonywania ewentualnych życiowych zwrotów, takich jak zmiana 
miejsca zamieszkania,  czy zmiana zawodu, jeśli to okaże się 
konieczne.  

 Problem z realizacją swoich planów życiowych młodzi widzą 
głównie w szeroko rozumianym otoczeniu nie zaś w sobie,            
w nieprzewidywalnych zmianach na rynku pracy, kryzysach 
gospodarczych, polityczno-prawnych uwarunkowaniach, takich jak 
ciągłe zmiany w przepisach. 
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Aspiracje młodych w świetle życiowych planów 



 Aspiracje młodych w świetle życiowych planów 
    Brak pracy dla młodych jest  spostrzegany m.in. jako 

konsekwencja niedopasowania systemu kształcenia do potrzeb 
rynku pracy.  

Winę w tym względzie po części ponoszą: 
1.  sami młodzi ludzie - ich pęd do studiowania, studiowanie bywa np. konsekwencją 

błędnych decyzji  na etapie wyboru szkoły średniej, prestiż społeczny, presja rodziców, 
ich ambicje osobiste, a także - choć już coraz rzadziej - nieaktualne dziś przekonanie o 
tym, że wyższe wykształcenie, dyplom wyższej uczelni jest warunkiem znalezienia 
 pracy i zwiększenia swoich szans na rynku. 

- Powodem jest bezsensowny ciąg niektórych ludzi do studiów, że każdy musi mieć magistra. 
- Dużo ludzi też studiuje nagminnie oblegane kierunki, jak pedagogika, zarządzanie.  

A weźmy takich politologów, ilu ich potrzeba w Kielcach? Pięciu? Swoją drogą kiedyś prestiżowy 
kierunek. No, czy potrzeba aż tylu socjologów, filozofów? 

2.  ale także same uczelnie  i system ich finansowania.  
 Zdaniem respondentów - uczelnie dbają wyłącznie o własne interesy.  
     Wykorzystują „owczy pęd” młodych ludzi  na niektóre wydziały,  
     tworząc całe fakultety  przyszłych bezrobotnych. 
 Poza tym:   źle skonstruowane programy i brak praktyk,  
      które powinny być niezbędną częścią  procesu kształcenia. 7 



Aspiracje młodych w świetle życiowych planów 
Dla większości uczących się i studiujących dyskutantów, problemy związane ze 
startem życiowym są czymś  dalekim, co na razie ich nie dotyczy.  
W tej chwili  nie mają problemów i - jak sami o tym  mówią - dopóki  studiują, uczą 
się i pozostają na  utrzymaniu rodziców,   
to „jest sielanka”, 
- Moi rodzice tak sobie założyli, że chcą każdemu - a mam  
       dwójkę rodzeństwa ułatwić ten początek, zapewnić  
       mieszkanie i tak dalej. Moi bracia już się wyprowadzili  
      do tych mieszkań, a ja czekam na odpowiedni moment.  
     Jak bym mogła teraz pogodzić studia z pracą, to tak, ale  
      nie widzę możliwości, więc czekam sobie. 
- Ja wyjaśniłem rodzicom, że to, co inwestujecie we mnie  
      teraz, zwróci się w przyszłości. 
 
Kształtuje się nowy model, według którego  
moment usamodzielniania się młodych ludzi  jest  odsuwany nie 
tylko do czasu ukończenia  nauki,  ale dłużej – do osiągnięcia w 
miarę stabilnej pozycji na rynku pracy. 
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Praca zawodowa – wyobrażenia i doświadczenia 

Oczekiwania dotyczą znalezienia pracy, która będzie istotnym krokiem ku 
przyszłej stabilizacji zawodowej. Duża część młodych ludzi ma 
doświadczenia z dorywczą pracą zarobkową  i twierdzi, że dla młodych 
znalezienie tego rodzaju  zajęcia nie nastręcza specjalnych trudności. 

Problemem jest   
- brak możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego liczącego się dla 

docelowych pracodawców, którzy wolą zatrudniać osoby  z doświadczeniem, 
- niskie wynagrodzenie, krótkotrwałe zatrudnienie - umowy śmieciowe, pełna 

dyspozycyjność. 
Propozycja: 
- łączenie studiów z pracą zarobkową (wszelkie zajęcia, dorywcze czy nawet 

nieodpłatne - możliwość zdobywania doświadczeń społecznych i kontaktów 
osobistych obecnie nieodzownych). 

- Zawsze można przecież pracować i studiować. Ja nie widzę tutaj problemu. Tak samo czy 
koleżanka po filologii, czy ja po prawie, po którym co roku wychodzi na świat parę tysięcy 
prawników, mamy mega dużą konkurencję. Ale chodzi o to, żeby już na studiach zaczynać 
pracować w zawodzie, zdobywać doświadczenia, żeby wychodzić na rynek i mówić „już 
pracowałem tu i tu, albo praktykowałem. Albo miałem wolontariat”. 
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Oczekiwania zarobkowe studentów 
dotyczące pierwszej pracy:  

 • najniższa pensja netto, za jaką polscy studenci podjęliby pracę 
1876 zł netto.  

• za pensję stosunkowo zadowalającą można uznać wynagrodzenie 
w wysokości 2646 zł  

•  za pensję, na jaką można liczyć przy dużym  szczęściu studenci 
uznają wynagrodzenie wynoszące 3662 zł netto (spadek o 40 zł)  

Tymczasem młodzi, wykształceni Polacy zarabiają: 
•  średnio 2,1 tys. zł. netto M 
• średnio 1,6 tys. zł netto  K 
 

Źródło: BKL –Przyszłe kadry polskiej gospodarki  Magda Jelonek, Patrycja Antosz, Anna 
Balcerzak-Raczyńska Na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków 
kształcenia zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału 
Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2014 
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Propozycje zarobkowe pracodawców 

„Gazeta Wyborcza" sprawdziła w sondażu czy pracodawcy 
podzielają opinie studentów odnośnie oczekiwanych zarobków.  
 
Na przełomie września i października TNS Polska zapytał 500 osób 
odpowiedzialnych za rekrutację, jaką pensję przyznałyby 
absolwentowi studiów przyjętemu do pracy biurowej.  
 
Blisko połowa (46 proc.) pracodawców zaoferowałaby kwotę w 
przedziale 1,8-2,4 tys. zł brutto. To około 1,6 tys. zł na rękę.              
Co dziesiąty (11 proc.) podbiłby stawkę do 2,7 tys. zł brutto. 
Powyżej  3 tys. zł brutto, czyli 2150 zł na rękę, gotowych było 
zapłacić zaledwie 9 proc. pracodawców. 
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Determinanty kariery 
A    B    C  
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- konieczność elastycznej zmiany zawodu, co najmniej kilka razy 
w ciągu życia zawodowego - przyszłością praca nie zawód ,  
 

- sukcesy zawodowe związane z „pracą do wykonania”,   a nie z 
„etatem”, 
 

- kompetencje – przede wszystkim osobowościowe 
 

- możliwość ustawicznego uczenia  
     się i zdobywania nowych   
     umiejętności  

 
  
  
 

    Co w przyszłości będzie oznaczać - 
KARIERA? 

 



Cechy indywidualne 
 

• ogólne zdolności poznawcze,  
• cechy osobowości (ekstrawersja, otwartość),  
• zainteresowania, 
• motywacja, 
• kompetencje społeczne, 
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wspierające rozwój kariery  
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Aktywność 
To przede wszystkim chęć  do podejmowania różnych  
działań, dążenie  do zmiany, szukanie rozwiązań, 
 ambicja, pracowitość, stałe/ustawiczne kształcenie… 

 

   Bezpośredniość  
 przejęcie odpowiedzialności za poszukiwanie pracy, 
                    jej kształtowanie, śledzenie rynku,  inicjowanie 

kontaktów, korzystanie z rad innych (znajomi, rodzina, 
doradcy) samomotywowanie, itd. 

 

     Celowość  
wyznaczanie celów, konsekwentne  dążenie  do ich realizacji,  
budowanie planów (długo i krótkoterminowych),  
zarządzanie  karierą Ja 
 
 

Wchodzenie osób młodych na rynek pracy w Polsce 
dr Agnieszka Chłoń\ -Domińczak, ISiD SGH, IBE, dr Paweł Strawiński, WNE UW, IBE 
Tracing the timing of ‘career’ acquisition in a contemporary youth cohort. Work 
and Occupations.   Mortimer JT, Vuolo M, Staff J, Wakefield S, Xie W.  
 



najbardziej poszukiwani kandydaci 
do pracy 

• aktywność  
• wysokie umiejętności komunikacyjne,  
• umiejętność organizacji pracy,  
• samodzielność,  inicjatywa  
• umiejętność współpracy w zespole.  
• stałe podnoszenie kwalifikacji,  
• determinacja w dążeniu do celu,  
• kreatywność, 
badanie "Bilans kapitału  ludzkiego" PARP  17 



Jaka edukacja? 
 

        wczoraj      -       jutro  
• myślenie linearne – myślenie sekwencyjne, 
• uczenie krok po kroku – działanie paralelne                 

i wielozadaniowe, 
• nauka indywidualna- uczenie w zespole (w sieci)    

- networking 
• brak zainteresowania informacją zwrotną - szybka 

informacja zwrotna (np. SMS) i gratyfikacja 
• na serio i z wysiłkiem – przez zabawę  
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Dylematy i wyzwania planowania 
wspierania ludzi młodych na rynku pracy 

• Jakie działania antycypacyjne należy podejmować  
aby efektywnie wspierać osoby młode na rynku pracy? 

• Jak przezwyciężyć niedopasowanie strukturalne na rynku 
pracy? Bezrobocie ludzi młodych i jednocześnie poszukiwanie 
przez pracodawców wykwalifikowanych osób? 

• Jak wykorzystać potencjał regionu dla uzyskania korzyści dla 
osób młodych? 

• Jak rozwijać kapitał ludzki poprzez kompetencje kluczowe  
i społeczne, poradnictwo zawodowe oraz kształcenie 
ustawiczne? 
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Małgorzata Wirecka- Zemsta 
Centrum Informacji 

 i Planowania Kariery Zawodowej  
WUP  Kielce 

Dziękuję za uwagę 

adres: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,  
tel. (41) 36-41-600, fax. (41) 36-41-666  

e-mail: wup@wup.kielce.pl 
www: http://www.wup.kielce.pl 
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dostępność do edukacji w ciągu 
całego życia rodzi wyzwania: 

• całościowe myślenie o systemie kształcenia  - formalnego             
i jego kontynuacji w postaci kształcenia ustawicznego, 

• konieczność nowej organizacji procesu kształcenia,  
• dążenie do otwartego i elastycznego podejścia do edukacji, 
a nade wszystko -   
nauka kompetencji, a dopiero w następnej kolejności wiedzy. 

„Pracownik powinien być samodzielny i zdolny do zarządzania swoim 
stanowiskiem, skłonny do współpracy, otwarty na klienta, gotowy i zdolny do 
ciągłego uczenia się oraz adaptacji do zmieniających się warunków. Nie 
zaszkodzi oczywiście, żeby posiadał wiedzę zawodową –tej jednak najłatwiej 
nauczyć”. Edwin Bendyk 
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Raport ManpowerGroup „Niedobów talentów”, 2014 



Pokolenie sieci (85-98) 
Badania, przeprowadzone przez  socjologa Tomasza Gobana-Klasa  
(1942)  w ramach projektu socjologicznego „Digital Youth Research” 

wskazały  u  uczniów : 
 1) brak zaangażowania,  

2) postawy roszczeniowe,  
3) brak cierpliwości,  
4) niską etykę pracy,  
5) brak zainteresowań,  
6) kwestionowanie autorytetów,  
7) brak kultury uczenia się,  
8) brak kompetencji społecznych,  
9) deficyt uwagi, 
10) wszechobecną praktykę plagiatowania.  
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Tymczasem Don Tapscott wymienia wśród 
cech pokolenia sieci:  

 1) wolność,  
2) dostosowanie do własnych potrzeb,  
3) baczna obserwacja,  
4) wiarygodność,  
5) współpraca,  
6) rozrywka,  
7) szybkie tempo,  
8) innowacyjność. 
 

D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość, czyli jak pokolenie sieci zmienia świat, 
Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. 
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a Marc Prensky  
(amerykański pisarz, publicysta oraz twórca gier 
komputerowych) w publikacji:  

„Digital Natives, Digital Immigrants”  
 

uznaje je za wyróżnik  nowego funkcjonowania 
w rzeczywistości: „cyfrowych tubylców oraz 
cyfrowych imigrantów”, funkcjonowania ściśle 
powiązanego z dojrzewaniem w świecie 
wirtualnym.  

Digital Natives Digital Immigrants©2001 Marc Prensky 
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