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Zarówno pracownicy, jak 
i pracodawcy mierzą się 
z dynamicznie zmieniającym się 
rynkiem pracy. Jedna i druga 
grupa chce realizować swoje cele                   
i potrzeby. To, co je różni, to 
problemy i wyzwania, którym 
muszą sprostać. Najnowsze badania 
wskazują na dwa największe 
wyzwania na współczesnym rynku 
pracy - efektywna rekrutacja                
i rotacja pracowników.



Największe problemy na rynku pracy

• Brak wykwalifikowanych 
pracowników,

• Starzejące się społeczeństwo,

• Automatyzacja i robotyzacja,

• Nowe potrzeby i oczekiwania 
pracowników,

• Efektywna rekrutacja i rotacja 
pracowników.



Cztery pokolenia na rynku pracy

• najstarsi baby boomersi urodzeni w latach 
1946 – 1964

• Pokolenie x – urodzeni w latach 1965 -1979

• Pokolenie Y – urodzeni w latach 1980 -
1989

• Pokolenie Z – urodzeni w roku 1990 
i następnych latach



Cztery pokolenia na rynku pracy

Pokolenie baby boomers (BB)

Baby boomers to osoby urodzone w latach 1946-1964, powojenne pokolenie wyżu 
demograficznego. Choć w ogólnej populacji osób w wieku 50+ przybywa (w 
związku ze starzeniem się społeczeństwa), na rynku pracy jest ich coraz mniej. "Co 
trzecia osoba z tego sektora pracuje w sektorze publicznym”

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. Chcą pracować po osiągnięciu wieku 
emerytalnego, dzielą się doświadczeniami z młodszymi pokoleniami. Nie oznacza 
to jednak, że współpraca na linii BB - Y lub Z przebiega harmonijnie.



Cztery pokolenia na rynku pracy

Pokolenie X

Są to osoby urodzone między 1965 a 1979 rokiem, zwani również pokoleniem PRL. 
W najbliższych latach przedstawiciele pokolenia X staną się mniej liczni na rynku 
pracy. Będzie to spowodowane stopniowym przechodzeniem na emerytury.

Pokolenie X cechuje przywiązanie do tradycji oraz bezkonfliktowość. Jako 
pracownicy są lojalni wobec pracodawcy oraz godni zaufania. Nie przywykli do 
ciągłych zmian, przywiązują się do miejsca, w którym panuje spokój i przyjazna 
atmosfera. Potrafią przez wiele lat pracować w jednej firmie i nie boją się 
ciężkiej pracy. Pokolenie X traktuje swój wolny czas jako formę wynagrodzenia za 
wykonane obowiązki służbowe.



Cztery pokolenia na rynku pracy

Pokolenie Y

Do pokolenia Y należą urodzeni między 1980 a 1989 rokiem. Przedstawiciele generacji 
mieli łatwiejszy start niż rodzice z pokolenia X. Edukacja na wyższym poziomie pozwoliła 
na zdobycie wyższego wykształcenia oraz dobrą znajomość języków obcych. Pokolenie 
Y niemal od dziecka ma styczność z technologią i przywykło do wykorzystywania 
najnowszych urządzeń. Przedstawiciele generacji Y cenią sobie rozwój osobisty oraz czas 
wolny, który mogą poświęcić na swoje pasje.

Generacja Y nie chce przywiązywać się do jednej firmy i często zmienia pracę. Z tego 
powodu przedstawiciele pokolenia nie zawsze mogą pozwolić sobie na usamodzielnienie i 
stabilizację. Wiele osób, pomimo dorosłego wieku, nadal mieszka z rodzicami.

Pokolenie Y chce wiązać obowiązki zawodowe z pasją. Nie lubi pracy nadgodzinowej, ceni 
wolny czas. W pracy lubi ciekawe zadania oraz ambitne wyzwania, które są motywatorem 
do działania. Nuda jest dla pracowników z generacji Y destruktywna, z tego powodu mogą 
szukać nowych wrażeń u innego pracodawcy.



Cztery pokolenia na rynku pracy

Pokolenie Z

Od najmłodszych lat przedstawiciele pokolenia Z mają styczność z nowoczesnymi 
technologiami, Internetem, kanałami społecznościowymi. Poruszanie się po 
wirtualnej przestrzeni, poszukiwanie informacji czy nawiązywanie znajomości z 
ludźmi z krańców świata nie stanowi dla nich problemu. Osoby z generacji Z lubią 
podróżować i robią to nie tylko dla przyjemności, ale również samorozwoju i 
poznawania innych kultur.
Pomimo braku wieloletniego doświadczenia zawodowego, pracownicy z pokolenia 
X mogą okazać się wartościowi ze względu na wielozadaniowość i podzielną 
uwagę. Są również kreatywni i komunikatywni, co przyda się m.in. podczas pracy z 
klientem. Potrafią sprawnie i szybko posługiwać się programami komputerowymi 
oraz pracować zdalnie.



Jak dobrze wybrać zawód?

Czy wybór zawodu jest trudny? 

Kosmetyczka, murarz, lekarz, a może 

naukowiec? 

Na świecie jest bardzo wiele różnych 

zawodów, które możemy wykonywać. 

Jedne są łatwe, a na innych spoczywa 

ogromna odpowiedzialność.



Jak dobrze wybrać zawód?
Już od dziecka wykazujemy zainteresowanie konkretną dziedziną życia. Rozwijanie 
umiejętności i zainteresowań pomoże rozwijać pasję. Sprawi, że będziemy chcieli 

zamienić ją w zawód i w ten sposób zarabiać na życie.



Jak dobrze wybrać zawód?

Planowanie ścieżki zawodowej

Planowanie ścieżki kariery warto rozpocząć na tyle wcześnie, by odpowiednio pokierować nauką 
oraz zajęciami pozalekcyjnymi, szczególnie na etapie szkoły średniej. To z pewnością pomoże 
dopasować ścieżkę edukacji pod kątem planowanej przyszłości. Wtedy konkretnie wiemy, co nas 
interesuje i czym chcielibyśmy zajmować się w przyszłości.

Trafny wybór zawodu gwarancją satysfakcji i zadowolenia z życia

Każdy kto przy wyborze zawodu kieruje się pasją i zainteresowaniami jest szczęśliwy bo robi to, 
co lubi. Od trafności wyboru zawodu zależy też nasze poczucie satysfakcji, zadowolenia i 
spełnienia w życiu.
Wybierając zawód warto kierować się nie tylko zarobkami, ale przede wszystkim tym, co nas 
interesuje i sprawia, że w miejscu pracy czujemy się dobrze!



Kompetencje przyszłości

Rynek pracy wciąż się zmienia. 
Znikają niektóre zawody, 
pojawiają się nowe. Ludzie, 
którzy chcą czuć się bezpiecznie 
na rynku pracy muszą więc być 
wciąż otwarci na nowe 
wyzwania i konieczność ciągłego 
rozwoju.



Kompetencje przyszłości
1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów

To umiejętność analizowania wielu danych i informacji, podejmowania 
decyzji i wdrażania rozwiązań. W przyszłości jej znaczenie może spadać 
w sektorach mocniej zautomatyzowanych, takich jak: infrastruktura czy 
energetyka, wzrośnie jednak w usługach i informatyce.

2. Krytyczne myślenie

Umiejętność logicznego rozumowania i chłodnej analizy zyskuje na 
znaczeniu. W czasach zaawansowanych technologii i skomplikowanych 
rozwiązań osoba, która potrafi krytycznie podejść do sytuacji i ocenić ją 
będzie na wagę złota.

3. Kreatywność

To będzie umiejętność absolutnie kluczowa nie tylko w branżach, z 
którymi dziś się kojarzy – jak media czy rozrywka, ale wszędzie. Praca 
będzie czekać na osoby myślące niestandardowo, bo to one będą w stanie 
wymyślać nowe usługi i produkty, w szybko zmieniających się czasach.

4. Zarządzanie ludźmi

Ta i kolejna cecha pokazują, że jeszcze ważniejsza na rynku zatrudnienia 
będzie praca zespołowa. Pracodawcy będą potrzebować liderów –
empatycznych, panujących nad mową ciała i umiejących jasno 
komunikować się z ludźmi.

5. Współpraca z innymi

Raport definiuje ją jako “umiejętność dostosowywania swoich decyzji i 
zachowań do tego, jak zachowują się inni”. Chodzi więc o pewną 
elastyczność, nieupieranie się przy swoim zdaniu oraz otwartość na 
współpracowników.

6. Inteligencja emocjonalna

To nowość w rankingu. Badania od dawna pokazują, że im wyższa 
inteligencja emocjonalna, tym wyższa produktywność pracownika. 
Osoba z takimi kompetencjami potrafi rozpoznawać i nazywać swoje 
emocje i emocje innych. Potrafi tym samym, łatwiej rozwiązywać 
konflikty i rozładowywać napięcie.

7. Wnioskowanie i podejmowanie decyzji

Pracownik 2020 roku musi być samodzielny. Czekanie, aż ktoś załatwi 
sprawę za nas, nie jest dobrą strategią. Praca w przyszłości będzie 
wymagała umiejętności szybkiego podejmowania trudnych decyzji.

8. Zorientowanie na usługi

To potocznie mówiąc, bycie frontem do klienta. Pracownik skupiony na 
tym, by pomóc innym będzie poszukiwany na rynku. Chodzi tu zarówno 
o pracę w zespole, jak i z klientem.

9. Negocjacje

Bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów oraz umiejętność godzenia 
różnych poglądów i stanowisk spadła w zestawieniu Światowego Forum 
Ekonomicznego, ale ciągle się liczy.

10. Elastyczność poznawcza

Zakłada umiejętność znajdowania i łączenia różnych pomysłów, idei i 
danych. Zdolność widzenia połączeń między na pozór różnymi rzeczami 
gwarantuje firmom rozwój. Praca przyszłości będzie w dużej mierze 
oparta na wybieraniu najlepszych z tysięcy pomysłów.



Mobilność edukacyjno –zawodowa uczniów

Sytuacja młodzieży na rynku pracy jest bardzo
złożona. Młodzi nie mogą poprzestać na
kształceniu się w jednym kierunku, ale musza
łączyć wiele umiejętności, mieć świadomość
ciągłego doskonalenia, być gotowi do zmiany
miejsca pracy, a także zawodu.

Jeśli szkoła ma przygotować ucznia do pracy
w warunkach odpowiadającym założeniom
i wymaganiom gospodarki musi go przygotować
do mobilności.



Mobilność edukacyjno –zawodowa uczniów
Sytuacja na polskim rynku pracy od dawna nie była tak dobra. Zapewne młodzież 
uczestnicząca w kształceniu zawodowym, wybierająca kierunek kształcenia czy wchodząca na 
rynek pracy ma tego świadomość i widzą swoją przyszłość na rynku pracy w jasnych barwach. 
Warto jednak uświadomić młodym osobom, iż niski poziom bezrobocia i duże 
zapotrzebowanie na pracowników nie zwalnia ich z realnego planowania własnej kariery 
zawodowej szczególnie w aspekcie mobilności edukacyjno – zawodowej. Rynek pracy 
ewoluuje podobnie jak inne dziedziny życia



Na jakie trudności należy przygotować młode osoby w aspekcie sytuacji na rynku pracy?

PO PIERWSZE:

Polska jest nadal atrakcyjnym krajem dla inwestorów, a tym samym są tworzone nowe miejsca 
pracy. Nie jest to jednak bezpośrednio związane z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Młoda osoba 
zdobywająca doświadczenie zawodowe, podejmująca pierwszą pracę, musi być przygotowana na 
budowanie swojej pozycji zawodowej, a tym samym na stopniowe dochodzenie do 
satysfakcjonującego wynagrodzenia. Oczekiwania finansowe nie wzrastają proporcjonalnie do 
widełek płacowych proponowanych przez pracodawców, co może determinować początkowe 
niezadowolenie osób rozpoczynających pierwsza pracę zawodową.

PO DRUGIE:

Na rynku pracy występuje zbyt wiele osób z nieaktualnymi kompetencjami, co stanowi dużą 
przeszkodę w zdobyciu wymarzonej pracy. Już na etapie kończenia kończenia edukacji w szkole 
należy zadbać o zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej, gdyż tylko w ten sposób będziemy 
mogli być konkurencyjni na rynku pracy



Na jakie trudności należy przygotować młode osoby w aspekcie sytuacji na rynku pracy?

PO TRZECIE:

Pracodawcy bardzo cenią doświadczenie zawodowe, również to zdobywane podczas procesu 
kształcenia. Często odrzucają młodych kandydatów na etapie procesu rekrutacji właśnie z 
powodu jego braku. Nie mają czasu na proces tak długiej adaptacji zawodowej, nie tylko w 
aspekcie stanowiska pracy, ale ogólnego wdrożenia w proces pracy, naukę systematyczności, 
punktualności itp.

PO CZWARTE:

System kształcenia zawodowego nadal jest przez pracodawców odbierany dość negatywnie, 
głównie poprzez niedostateczną ilość praktyk, naukę na przestarzałych urządzeniach, dlatego tak 
ważne jest zdobywanie dodatkowych umiejętności poprzez mobilność, udział w stażach 
krajowych i zagranicznych, wizytach studyjnych, korzystanie z dostępnej oferty szkoleń. 



Na jakie trudności należy przygotować młode osoby w aspekcie sytuacji na rynku pracy?

PO PIĄTE:

Pracodawcy wciąż wykazują niską skłonność do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, choć to się stopniowo zmniejsza. Należy dbać o własny rozwój edukacyjny 
niezależnie od sytuacji w organizacji i inwestować w nowe kwalifikacje.

PO SZÓSTE:

Mobilność zawodowa, mobilność edukacyjna – to na pewno cechy pracownika, które sprzyjają 
rozwojowi zawodowemu. Nie mniej ważna jest dla pracodawców mobilność geograficzna –
wiele osób nie jest skłonnych do podjęcia zatrudnienia, jeśli wiąże się to z częstymi wyjazdami 
i przebywaniem poza miejscem zamieszkania. Zanim zatem zwiążemy się  z jakimś miejscem 
na stałe, warto przemyśleć inne możliwości, szczególnie w aspekcie zawodowym (np. 
zapotrzebowanie na dane zawody, specjalistów w danym województwie, regionie).



Uczyć należy się całe życie

Współczesny świat charakteryzuje się systematycznym „uczeniem się” nawet przez 
całe życie. Dokształcanie, doskonalenie zawodowe, samokształcenie, 
samodoskonalenie – to słowa, które nas otaczają, a które dla każdego powinny stać 
się swoistego rodzaju drogowskazem ścieżki edukacyjno – zawodowej. Coraz więcej 
młodych, a także i dojrzałych osób, ustabilizowanych, usytuowanych społecznie, 
zaczęło doceniać i dostrzegać potrzebę uczenia się  i podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych lub potrzebę pogłębiania swoich zainteresowań, na co wcześniej nie 
było czasu lub chęci. 

Często kształcenie jest utożsamiane z edukacją formalną, instytucjonalną, 
nauczycielem i uczniem.



Uczyć należy się całe życie

Tymczasem funkcjonują 
trzy podstawowe formy 
edukacji. Są to : 

• Edukacja formalna,

• Edukacja pozaformalna,

• Edukacja nieformalna



Uczyć należy się całe życie

Edukacja powinna się organizować wokół czterech aspektów 
kształcenia, które przez całe życie będą niejako dla każdej 

jednostki filarem jej wiedzy



Uczyć należy się całe życie

UCZYĆ SIĘ ABY WIEDZIEĆ

UCZYĆ SIĘ ABY DZIAŁAĆ

UCZYĆ SIĘ ABY ŻYĆ 

WSPÓLNIE

UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ



Najczęściej popełniane błędy przez osoby poszukujące pracy

• CV i list motywacyjny są 
nieprawidłowo przygotowane

To jeden z częstszych błędów 
kandydatów. Jeżeli nie masz 
skutecznego CV i listu 
motywacyjnego, który umiejętnie 
podkreśli Twoje atuty, nie możesz 
narzekać, że nie jesteś zapraszany na 
rozmowy kwalifikacyjne.

Jeżeli nie usuniesz z internetu
kompromitujących Cię informacji, 
możesz od razu stracić swoją szansę.



Najczęściej popełniane błędy przez osoby poszukujące pracy

• Nie potrafisz odpowiednio 

przygotować się na rozmowę 
kwalifikacyjną

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, zadbaj 
o swój ubiór i wygląd.

Przygotuj się do rozmowy – dowiedz się 
jak najwięcej o firmie i jej 
pracownikach

Przygotuj odpowiedzi na ewentualne 
pytania

Bądź punktualny



Najczęściej popełniane błędy przez osoby poszukujące pracy

• Aplikujesz wszędzie gdzie się da / Nie 
czytasz dokładnie ogłoszeń

• Niestety źle sprawdza się w realiach szukania 
odpowiedniej pracy. Bombardowanie wszystkich 
pracodawców i gra na ilość aplikacji, nie jest dobrą 
strategią. Spróbuj poświęcić więcej czasu na 
ogłoszenia pasujące do Twoich kompetencji.

• Wysyłanie aplikacji na ogłoszenie, które jest powyżej 
Twoich kompetencji ma sens tylko czasami. Możliwe, 
że rekruter aktualnie prowadzi też inne rekrutacje na 
niższe stanowiska. Nie możesz jednak nastawiać się, 
że otrzymasz pracę, do której nie spełniasz wszystkich 
kryteriów.

• Dużym błędem jest niespełnianie wymogów 
formalnych. Jeżeli jest polecenie wysłania listu 
motywacyjnego, wyślij go. Tak samo z klauzulą -
dołączaj ją zawsze do swoich aplikacji. Zobacz, czy 
nie ma wymagań specjalnych (referencje, zdjęcie, 
krótszy list motywacyjny, aplikacja tylko po angielsku 
etc.).

https://interviewme.pl/blog/jak-dopasowac-cv-do-oferty-pracy
https://interviewme.pl/blog/klauzula-cv


Najczęściej popełniane błędy przez osoby poszukujące pracy

• Nie masz pomysłu na siebie / Nie 
potrafisz pokazać, dlaczego warto Cię 
zatrudnić

• Jesteś nastawiony roszczeniowo / 
Uważasz, że wszystko Ci się należy

• Brakuje Ci motywacji i okazujesz to 
pracodawcy

• Masz tendencję do zasiedzenia się w 
jednym miejscu / Nie zastanawiasz się, 
jak znaleźć nową pracę
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