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WSTĘP

Różnice pokoleniowe istniały zawsze. Niezależnie od miejsca, czasu, okoliczności. Przedstawiciele 
różnych pokoleń ścierali się na polu nauki, sztuki, polityki, w sprawach społecznych i obyczajowych. 
Każda generacja ma za sobą inne doświadczenia, inne są okoliczności, w których wchodziła w do-
rosłe życie. Inne jest otoczenie oraz czynniki, które wpływają na jej rozwój i charakter. To, co deter-
minuje postawy, określa tożsamość oraz wyróżnia na tle pozostałych grup. Ciągły proces, z którym 
mamy do czynienia do dziś i który się zapewne nigdy nie zakończy.

Wraz z rozwojem społecznym i powstaniem gospodarki opartej na wiedzy mamy do czynienia z dyna-
micznym rozwojem rynku pracy opartym o nowoczesne technologie oraz nowe, dotychczas nieznane 
narzędzia komunikacji. Szybkość zmian, inna charakterystyka modeli zatrudnienia, rosnące oczeki-
wania, ale i wyzwania, przed którymi stoi każdy człowiek kształtują szereg postaw, motywacji oraz 
obaw, z jakimi wiąże się przyszłość na rynku pracy. 
W chwili obecnej, w drugiej dekadzie XXI wieku na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie. Tak zwane 
pokolenie Z, ludzie dorastający w świecie nowoczesnych technologii, Internetu oraz na co dzień do-
świadczający przemian, jakie niesie za sobą globalizacja i dynamiczny rozwój. 

Autorzy niniejszego opracowania postanowili dokonać analizy oczekiwań, wartości, postaw i motywa-
cji pokolenia Z porównując je z doświadczeniami przedstawicieli starszych generacji.
Najmłodsze badane pokolenie, wchodzące na rynek pracy, ma zupełnie inny start w dorosłość 
niż starsi koledzy. Czy rzeczywiście tak bardzo się od nich różni? Czy są to osoby roszczeniowe, do-
magające się czegoś więcej od starszych pokoleń? Co nimi kieruje? Jak widzą szanse na swój rozwój 
i jak chcą wykorzystać możliwości współczesnego świata? 

Aby to zbadać, przeprowadzona została pogłębiona analiza, w której wzięli udział przedstawiciele 
3 pokoleń - X, Y oraz Z. Otrzymane wyniki dają odpowiedź na pytania o ich oczekiwania względem 
pracodawców, motywacje oraz pokazują spojrzenie na ich zawodowy rozwój.

Na podstawie badania powstał raport. Punktem wyjścia była autorska ankieta skierowana do przed-
stawicieli kilku pokoleń pracujących Polaków. W badaniu udział wzięło 371 osób - 216 kobiet i 155 
mężczyzn. Wśród nich znaleźli się pracownicy firm IT, produkcyjnych, usługowych oraz handlowych. 

Autorski kwestionariusz, na którym zostało oparte badanie został przygotowany przez dr inż. Agniesz-
kę Kołodziejczyk we współpracy z dr Barbarą Chromątowską i dr Agnieszką Żarczyńską-Dobiesz. 
Na podstawie wyników uzyskanych po badaniu powstał Raport „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy - XYZ” 
opracowany przez dr inż. Agnieszkę Kołodziejczyk wraz z zespołem Centrum Innowacji ProLearning. 
Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty – kwiecień 2017 r.
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POKOLENIA X Y Z

Kim są przedstawiciele pokoleń X, Y, Z?

Badanie „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ” koncentrowało się na pokazaniu różnic między 
przedstawicielami kilku pokoleń pracujących Polaków. Każde z nich weszło w dorosłe życie, a tym 
samym na rynek pracy w zupełnie innych okolicznościach. Reprezentują różne wartości, poglądy 
i mają inne doświadczenia. Najmłodsze z nich, tzw. Pokolenie Z, to osoby rozpoczynające obecnie 
zawodową karierę. Aby jednak móc pokazać, jakie ono jest naprawdę, konieczne jest porównanie 
ich postaw z postawami starszych pokoleń – X i Y. Przyjrzyjmy się krótkiej charakterystyce każdego 
pokolenia.

Pokolenie BB – Baby Boomers, Pokolenie Wyżu Demograficznego
Pokolenie Wyżu Demograficznego (BB) to osoby urodzone pomiędzy 1946 a 1964 rokiem. Są to osoby 
dojrzałe, będące na rynku pracy od kilkudziesięciu lat, mające doświadczenie i pozycję zawodową 
oraz wypracowany przez lata autorytet. Często uważa się, iż osoby te wyjątkowo cenią stabilizację 
zawodową, lojalność, połączone z rozwojem siebie oraz swoich kompetencji. Autorzy Raportu zapro-
sili do badania przedstawicieli tego pokolenia, jednak ze względu na bardzo niską reprezentatywność 
wyniki uzyskane na podstawie ich odpowiedzi nie zostały uwzględnione w całościowym zestawieniu.

Pokolenie X 
Są to osoby urodzone pomiędzy 1965, a 1980 rokiem. Są to ludzie z bogatym doświadczeniem 
zawodowym, dobrze zarządzający własnym czasem, zarówno zawodowym jak i prywatnym. Poko-
lenie to często uważane jest za pokolenie niepewności. Okres wchodzenia przez nich w dorosłość 
oraz w życie zawodowe zwłaszcza w Polsce był czasem, kiedy niepewność gospodarcza i polityczna 
była wyjątkowo odczuwalna. Stąd też ich postawy i oczekiwania zawodowe odzwierciedlają proces 
przemian, w którym przyszło im dorastać. W zrealizowanym badaniu wzięło udział 94 przedstawicieli 
pokolenia X - 50 kobiet oraz 44 mężczyzn.

Pokolenie Y
Są to osoby urodzone pomiędzy 1981 a 1990 rokiem. Ich młodość, okres dojrzewania oraz czas 
wejścia na rynek pracy to już inna epoka. Przedstawiciele pokolenia Y mają opanowane nowoczesne 
narzędzia, są aktywni w wielu dziedzinach, są wykształceni, a świat nie stanowi dla nich tajemnicy. 
Chcą się rozwijać i wiedzą, że wiele zależy od ich siły i zaangażowania. W realizowanym badaniu 
udział wzięło 161 przedstawicieli pokolenia Y – 100 kobiet oraz 61 mężczyzn.

Pokolenie Z
Są to osoby urodzone po 1990 roku. Jest to najmłodsze pokolenie wchodzące na rynek pracy. 
Urodzili się i wychowywali w świecie nowoczesnych technologii, które nie mają dla nich tajemnic. 
Wiedzę dotyczącą świata czerpią z Internetu, są ambitni, otwarci na świat, mają jednak spore 
wymagania, które nie zawsze są możliwe do zrealizowania zwłaszcza na konkurencyjnym rynku 
pracy. W badaniu udział wzięło 108 przedstawicieli pokolenia Z – 63 kobiety i 45 mężczyzn.
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Gdzie pracują respondenci?

Badane osoby pracują w firmach o profilu IT, usługowym, przemysłowym oraz handlowym. W firmach 
IT pracuje odpowiednio 21% przedstawicieli pokolenia X, 30% przedstawicieli pokolenia Y oraz 20,4% 
pokolenia Z.

W branży usługowej 36,2% pracowników to przedstawiciele pokolenia X, 17,4% to przedstawiciele 
pokolenia Y oraz 21,3% - pokolenia Z. 

Branża produkcyjna zatrudnia odpowiednio 13% ankietowanych przedstawicieli pokolenia X oraz 
15% przedstawicieli pokolenia Y. Wśród przedstawicieli pokolenia Z nie było pracowników firm pro-
dukcyjnych. Znaleźli oni jednak, jako jedyni badani pracę w handlu. Odsetek przedstawicieli pokolenia Z 
w tej branży wyniósł 8,3%. 

Część badanych nie podała żadnego profilu działalności firmy, w której pracuje. Tak zachowało się 4% 
przedstawicieli pokolenia X, 8% przedstawicieli pokolenia Y oraz 15% - pokolenia Z.
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Wykres 1. Gdzie pracują przedstawiciele pokoleń XYZ. Na podstawie wyników badania 
„Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.
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Najważniejsze wartości w życiu

W badaniu respondenci zostali zapytani o to, które ich zdaniem wartości uważają za bardzo ważne. 
Pod uwagę wzięte zostały takie wartości jak rodzina, zdrowie, samodzielność i bycie niezależnym 
oraz odpowiedzialność. 

Rodzinę za bardzo ważną wartość wskazało 84% badanych przedstawicieli pokolenia X, 
78,3% przedstawicieli pokolenia Y oraz 75% pokolenia Z.  

Na zdrowie, jako drugą najważniejszą wartość ankietowani z pokolenia X wskazali w 67%, 
73,3% - pokolenia Y oraz 66,7% u pokolenia Z.

Samodzielność i bycie niezależnym ma bardzo duże znaczenie u 54,2% przedstawicieli pokolenia X. 
Wagę tej wartości podkreśliło też 59,6% przedstawicieli pokolenia Y oraz 57,4% pokolenia Z. 

Ostatnią najważniejszą wartością dla ankietowanych jest odpowiedzialność, którą wskazało 51% 
badanych przedstawicieli pokolenia X oraz 51,5% pokolenia Y. Znaczenia odpowiedzialności 
nie wskazali przedstawiciele pokolenia Z.
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Wykres 2. Najważniejsze wartości pokoleń XYZ. Na podstawie wyników badania „Zmiany 
pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.
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Wartości ważne, ale nie najważniejsze

Respondenci zostali zapytani o to, które wartości ich zdaniem są ważne. W badaniu ankietowym 
zostali poproszeni o ocenę pieniędzy, pracy, pomocy innym, kariery, przyjaźni, rozwoju i doskonalenia, 
a także rozrywki, czasu wolnego oraz tolerancji.

Na pieniądze wskazało 74,5% przedstawicieli pokolenia X. Tą wartość, jako ważną wskazało także 
69,6% badanych osób z pokolenia Y oraz 64,8% z pokolenia Z.

Na pracę wskazało 69,1% przedstawicieli pokolenia X, 65,2% przedstawicieli pokolenia Y oraz 70,4% 
pokolenia Z.

Pomoc innym jest ważna dla 62,8% przedstawicieli pokolenia X. Tę wartość wskazało także 62,7% 
ankietowanych z pokolenia Y oraz 54,6% z pokolenia Z.

Kariera, jako ważna wartość została wskazana przez 60,6% przedstawicieli pokolenia X. Wskazało 
na nią także 67,7% przedstawicieli pokolenia Y oraz 63,9% pokolenia Z.

Ważną wartością jest przyjaźń. Wskazało tak 60,6% przedstawicieli pokolenia X oraz 60,2% pokolenia Z. 
Do tej wartości nie odnieśli się badani przedstawiciele pokolenia Y.

Rozwój i doskonalenie to ważna wartość dla 55,3% przedstawicieli pokolenia X, dla 57,1% ankietowanych 
z pokolenia Y oraz 50% przedstawicieli pokolenia Z.

Na rozrywkę, jako ważną w życiu wartość wskazało 63,6% przedstawicieli pokolenia Y oraz 62% 
badanych z pokolenia Z. Tej wartości nie wskazały osoby należące do pokolenia X.

Czas wolny jest ważny dla 59,6% przedstawicieli pokolenia X oraz dla 52,8% badanych osób 
z pokolenia Z. Nie wskazała tej wartości badana grupa pokolenia Y.

Ostatnią ważną wartością jest tolerancja. Wskazało na nią odpowiednio 55,3% przedstawicieli 
pokolenia X oraz 50,9% pokolenia Y. Do wartości tolerancji nie odniosły się osoby będące w badanej 
grupie pokolenia Z.
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Wykres 3. Wartości ważne u przedstawicieli pokoleń XYZ. Na podstawie wyników badania 
„Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.



Czego oczekujemy od pracodawców?

Analizując postawy przedstawicieli wszystkich badanych pokoleń istotne jest zwrócenie uwagi na 
ich postrzeganie rynku pracy, celów, jakie chcą osiągnąć oraz motywatorów, wpływających na ich 
obecność wśród zawodowo aktywnych osób. Czynniki, na które wskazują są odzwierciedleniem ich 
postaw, ale i wyznacznikiem cech charakterystycznych dla konkretnego pokolenia, ukształtowanego 
przez wiele uwarunkowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

Raport „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ” stanowić ma punkt wyjścia do rozważań na temat 
roli, jaką przedstawiciele konkretnych pokoleń odgrywają na rynku pracy oraz próbę zastanowienia 
się nad stworzeniem narzędzi skutecznego motywowania i angażowania ich zarówno w miejscu pracy 
jak i skłonienia do wzięcia udziału w procesach rekrutacji, prowadzonych przez przedsiębiorstwa 
z różnych branż.  

Ankietowani od pracodawców oczekują:

Szacunku do swojej osoby, na który wskazało 89,1% przedstawicieli pokolenia X, 73,3% pokolenia Y 
i 88,9% pokolenia Z.

Dobrej i przyjaznej atmosfery w pracy, którą wskazało 77,7% badanych osób z pokolenia X, 84,5% 
z pokolenia Y oraz 96,3% przedstawicieli pokolenia Z.

Możliwości rozwoju, systematycznych szkoleń, rozwoju zawodowego, możliwości uzyskania nieza-
leżnych certyfikatów zostały wskazane przez 64,9% przedstawicieli pokolenia X, 65,2% pokolenia Y 
i 75,9% pokolenia Z.

Bezpieczeństwa zatrudnienia, które zostało wskazane przez 59,6% przedstawicieli pokolenia X, 64% 
osób z pokolenia Y oraz 63,9% z pokolenia Z.

Potwierdzenia własnej wartości, doceniania i uznania wyników pracy oczekuje od pracodawców 
57,4% przedstawicieli pokolenia X, 60,9% pokolenia Y oraz 66,7% pokolenia Z.

Elastyczne godziny pracy wskazane zostały przez 50% badanych osób z pokolenia X oraz 60,2% 
z pokolenia Z. 

Wysokiego wynagrodzenia oczekuje 50,3% badanych z pokolenia Y oraz 65,7% przedstawicieli 
pokolenia Z. Czynnika wynagrodzenia nie ujęli w swojej ocenie przedstawiciele pokolenia X. 

Wśród innych oczekiwań, zaakcentowanych jedynie u przedstawicieli pokolenia X znalazły się 
możliwość podejmowania decyzji i branie za nie odpowiedzialności (52,1%) oraz samodzielność 
w wykonywaniu zadań (50%). 

Na wykorzystanie swojego potencjału liczy 55,9% przedstawicieli pokolenia Y oraz 58,3% pokolenia Z.

Wśród oczekiwań w kierunku pracodawców, przedstawiciele pokolenia Z wskazują jeszcze dobrą 
organizację pracy i dobre zarządzanie (63%); interesującą i pełną wyzwań pracę: pracę twórczą, 
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innowacyjną, nowe technologie, ciekawe projekty, tworzenie nowych rozwiązań (57,4%); możliwość 
wpływania na końcowy efekt projektów, możliwość widzenia końcowego efektu swojej pracy (53,7%) 
a także elastyczne formy pracy takie jak np. praca z domu (50%).

Wykres 4. Oczekiwania względem pracodawców. Na podstawie wyników badania „Zmiany 
pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.
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Czego nie oczekujemy od pracodawców?

W badaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie zadań, których nie oczekują od swoich praco-
dawców. Badanie wskazało szereg uwarunkowań, które dla pracowników nie są najważniejsze w ich 
codziennej pracy. Ich znaczenie w rozwoju zawodowym i określaniu priorytetów wykonywania zadań 
przedstawia się następująco.

Pracownicy nie uznają za ważne możliwości codziennego używania języków obcych. Wskazanie 
to dotyczy 10,6% przedstawicieli pokolenia X, 31,7% pokolenia Y oraz 31,5% przedstawicieli pokolenia Z.

Pracy indywidualnej w swoim miejscu pracy nie oczekuje 18,1% przedstawicieli pokolenia X oraz 
22,2% pokolenia Z.

Pracy projektowej nie uznaje za priorytet 22,3% przedstawicieli pokolenia X oraz 25,9% pokolenia Z.

Pracy zespołowej nie uznaje za priorytet 28,7% badanych przedstawicieli pokolenia X oraz 32,3% 
pokolenia Y. 

Odpowiedzialnych zadań nie oczekuje 31,9% przedstawicieli pokolenia X oraz 28,6% pokolenia Y.

Ustalona ścieżka kariery, jako mało znacząca została wskazana przez 27,7% badanych przedstawicieli 
pokolenia X oraz 32,3% pokolenia Y. 

Przewidywalne zadania i ustalony zakres obowiązków nie są w kręgu oczekiwań 27,7% przedstawicieli 
pokolenia X i 26,7% osób z pokolenia Y.

Rynkowego wynagrodzenia nie oczekuje 31,9% przedstawicieli pokolenia X oraz 29,6% pokolenia Z.

Wykres 5. Czego nie oczekują od pracodawców przedstawiciele pokoleń X, Y, Z. Na podsta-
wie wyników badania „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.
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Wartości w środowisku pracy

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie rangi wartości, które są ważne w ich życiu zawodowym. 
Autorzy badania poprosili przedstawicieli każdego z pokoleń, aby określili, czy konkretne wartości 
są dla nich bardzo ważne, ważne czy mało ważne.

Wszyscy badani, jako bardzo ważne wskazali dotrzymywanie własnego słowa oraz oddawanie własnych 
zadań na czas, własną terminowość.

Własną punktualność, jako bardzo ważną uznali przedstawiciele pokoleń X i Z. Osoby z pokolenia Y 
uznały ją, jako ważną.

Wartości takie jak dbanie o własne interesy, gotowość poniesienia konsekwencji za własną błędną 
decyzję oraz pomoc przełożonemu i współpracownikom zostały uznane przez wszystkich badanych, 
jako ważne. 

Szybki awans, jako ważny uznali ankietowani przedstawiciele pokoleń Y i Z. Ta wartość okazała się 
jednak mało ważna dla badanych z pokolenia X. 

Idealna forma pracy

Ankietowani zostali zapytani, jaka forma pracy byłaby dla nich idealna, jaką formę zatrudnienia uważają 
za najlepszą dla siebie oraz jakie czynniki wpływają na zawodowy rozwój.

Korporację, jako idealne miejsce pracy uznało 19,1% przedstawicieli pokolenia X, 28% pokolenia Y 
oraz 20,4% pokolenia Z.

Małą/średnią firmę, jako idealną do pracy ocenia 46,8% badanych z pokolenia X, 49,7% z pokolenia Y 
oraz aż 61,1% z pokolenia Z.

Pracę na pełen etat za najlepszą dla siebie uznaje 50% przedstawicieli pokolenia X, 59,6% pokolenia Y 
oraz 54,6% pokolenia Z.

W pracy w elastycznym wymiarze godzin widzi się 39,4% badanych przedstawicieli pokolenia X, 
23,6% pokolenia Y i 20,4% pokolenia Z.

Założenie i prowadzenie własnej firmy jest idealną formą pracy dla 30,9% badanych przedstawicieli 
pokolenia X, 28% pokolenia Y oraz 42,6% z pokolenia Z.

Praca, jako freelencer we współpracy z kilkoma podmiotami to dobre rozwiązanie dla 16% przedsta-
wicieli pokolenia X, 19,3% pokolenia Y i 19,4% pokolenia Z.

Wyjazd do pracy za granicę rozważa 11,7% badanych przedstawicieli pokolenia X, 15,5% pokolenia Y 
oraz 20,4% pokolenia Z.
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Czynniki wpływające na zawodowy rozwój 
 
W badaniu ankietowym postawione zostały pytania na temat czynników wpływających na zawodowy 
rozwój. 

Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych, jako czynnik sprzyjający zawodowemu rozwojowi wskazało 
61,5% badanych przedstawicieli pokolenia X, 72,9% pokolenia Y oraz 64,2% pokolenia Z.

Na wykonywanie nowych zadań wskazało 56,9% przedstawicieli pokolenia X, 56,3% pokolenia Y 
oraz 58,5% pokolenia Z. 

Zawodowemu rozwojowi sprzyja wewnętrzne przekazywanie wiedzy od osób bardziej doświadczonych 
w firmie. Argument ten wskazało 53,8% przedstawicieli pokolenia X, 63,5% pokolenia Y oraz 60,4% 
pokolenia Z.

Czynnikiem wpływającym na zawodowy rozwój jest praca nad mocnymi stronami, talentami 
i predyspozycjami. Wskazało na nie 59,4% przedstawicieli pokolenia Y i 64,2% pokolenia Z.

Na rozwój wpływa również awans i zmiana pracy na wyższe stanowisko. Czynnik ten uznało za istotny 
52,1% badanych przedstawicieli pokolenia Y oraz 60,4% pokolenia Z.

Jako czynnik sprzyjający rozwojowi wskazana została praca nad słabymi stronami i lukami kompetencyjnymi. 
Wskazało tak 52,1% przedstawicieli pokolenia Y oraz 54,7% pokolenia Z.

Ostatnim czynnikiem jest udział w konferencjach i eventach zewnętrznych. Zawodowy rozwój upatruje 
w nim 54,2% przedstawicieli pokolenia Y. Przedstawiciele pozostałych pokoleń nie uznają go jako 
istotnego w swoim rozwoju zawodowym.

Wykres 6. Idealna forma pracy dla przedstawicieli pokoleń X, Y, Z. Na podstawie wyników 
badania „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.
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Motywatory w pracy 

Przedstawiciele pokoleń X, Y i Z dokonali oceny bardzo ważnych motywatorów, będących determi-
nantami ich postrzegania pracy i środowiska, w którym się znajdują. Należą do nich:

Work – Life Balance, czyli odnalezienie równowagi pomiędzy sprawami zawodowymi a życiem pry-
watnym. To bardzo ważny motywator dla 59,6% przedstawicieli pokolenia X, 67% pokolenia Y oraz 
62% pokolenia Z.

Wykres 7. Czynniki wpływające na zawodowy rozwój. Na podstawie wyników badania „Zmia-
ny pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.

Wykres 8. Motywatory bardzo ważne zawodowo. Na podstawie wyników badania „Zmiany 
pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne.
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Dobra atmosfera współpracy, przy poszanowaniu indywidualności, niezależności jest bardzo ważnym 
motywatorem dla 54,2% przedstawicieli pokolenia X, 65,8% pokolenia Y i 60,2% pokolenia Z.

Środowisko pracy, w którym panują życzliwe relacje z bezpośrednim przełożonym i współpracow-
nikami jest bardzo ważnym motywatorem dla 52,1% przedstawicieli pokolenia X, 59,6% pokolenia Y 
i 59,2% pokolenia Z.

Jasno postawione cele doceniło 50% przedstawicieli pokolenia X oraz 50,3% pokolenia Y. W badaniu 
do tego motywatora nie odnieśli się przedstawiciele pokolenia Z.

Zdaniem zbadanych przedstawicieli pokoleń X, Y i Z wśród zawodowych motywatorów 
znajdują się i takie, które można sklasyfikować, jako ważne. 

Dla pokolenia X ważnymi motywatorami są:
• Dobre warunki do rozwoju, dostęp do szkoleń; Na bieżąco udzielana informacja zwrotna o wynikach 

mojej pracy (59,6%);
• Możliwość dzielenia się wiedzą i uczenia od innych oraz uczenia innych (58,5%);
• Możliwość decydowania o własnej karierze (56,4%);
• Możliwość decydowania o sposobie wykonywania projektów, zadań (55,3%);
• Dobra organizacja pracy i skuteczne zarządzanie (54,2%);
• Premiowanie za pomysłowość w różnej formie (53,2%);
• Premiowanie za wiedzę (nie za staż); Zawodowe wyzwania (52,1%);
• Ambitne, ciekawe, nowatorskie zadania i projekty (50%).

Motywatory ważne dla pokolenia Y:
• Możliwość decydowania o własnej karierze (59%);
• Zawodowe wyzwania; Dobre warunki do rozwoju, dostęp do szkoleń  (57,1%);
• Możliwość decydowania o sposobie wykonywania projektów, zadań (55,3%);
• Premiowanie pomysłowości w różnej formie (54%);
• Wysokie wynagrodzenie (52,2%).

Motywatory ważne dla pokolenia Z:
• Zawodowe wyzwania (58,4%);
• Możliwość decydowania o sposobie wykonywania projektów, zadań itp. (57,4%);
• Jasno określona ścieżka kariery pionowej lub poziomej (56,5%);
• Systematycznie i jasno określone premie i podwyżki (53,7%);
• Na bieżąco udzielana informacja zwrotna o wynikach mojej pracy; Ambitne, ciekawe, nowatorskie 

zadania i projekty (50,9%);
• Jasno postawione cele; Możliwość decydowania o własnej karierze (50%).
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Benefity pozapłacowe – pozorna motywacja

W procesach rekrutacyjnych ogromna większość firm, jako argumenty przemawiające za podjęciem 
zatrudnienia przedstawia benefity pozapłacowe. Wśród nich najczęściej pojawiają się karty sporto-
we oraz prywatne ubezpieczenia na życie. Wyniki badania pokazują jednak, że nie są to elementy, 
na które zwracają uwagę badani. Nie są to motywatory mogące mieć wpływ na podjęcie przez nich 
zatrudnienia u konkretnego pracodawcy.

Jak pokazuje badanie, karta sportowa jest mało ważna dla 47,9% badanych przedstawicieli pokolenia 
X, 34,2% ankietowanych z pokolenia Y oraz 37% pokolenia Z. Jako nieważną uznało ją 27,6% przed-
stawicieli pokolenia X, 19,25% pokolenia Y i 15,7% pokolenia Z.

Prywatne ubezpieczenie na życie jest mało ważne dla 40,4% badanych przedstawicieli pokolenia X 
oraz 42,2% badanych z pokolenia Y. Jako nieważne wskazało je 12,8% osób z pokolenia X oraz 
13,7% z pokolenia Y. Przedstawiciele pokolenia Z nie wskazali prywatnego ubezpieczenia na życie 
wśród udzielanych odpowiedzi.

Jakie są obawy przedstawicieli pokoleń X, Y, Z na najbliższe 2-3 lata? 

Przedstawiciele każdego pokolenia zostali zapytani, jakie obawy towarzyszą im w ciągu najbliższych 
kilku lat. U badanych osób z pokolenia X utraty pracy obawia się 21 osób. 10 osób obawia się o stabil-
ność zatrudnienia. Dla 9 osób obawy związane są z sytuacją polityczną. 8 osób wskazało natomiast 
obawy o swój stan zdrowia w najbliższych latach. 

Dla pokolenia Y obawy na najbliższe lata wiążą się z brakiem rozwoju, na który wskazało 17 osób. 
Na zdrowie wskazało 13 osób. Brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oceniło 
13 osób, a stagnację zawodową 10 osób. Wśród badanych przedstawicieli pokolenia Y, obaw na naj-
bliższe lata nie odczuwa 14 osób.

Dla pokolenia Z obawy to brak pracy, który to czynnik wskazało 13 osób. Pracy, która nie daje satys-
fakcji obawia się 7 osób. Tyle samo boi się jej utraty. 6 osób obawia się niskiego wynagrodzenia, 
zaś u 9 osób nie pojawiły się jakiekolwiek obawy związane z najbliższą przyszłością.

Mocne i słabe strony pokoleń X, Y i Z

Autorzy badania zapytali ankietowanych o ich zdaniem mocne i słabe strony, charakteryzujące 
ich pokolenia. 

Przedstawiciele pokolenia X wskazują, jako swoje mocne strony doświadczenie (21 osób), wiedzę (20), 
odpowiedzialność (15), zaangażowanie (9) oraz kreatywność (8).

Za najsłabsze strony uznali zaś brak cierpliwości (7), nieznajomość bądź małą znajomość języków 
obcych (7) oraz nerwowość (7).

U ankietowanych z pokolenia Y, jako mocne strony ocenione zostały odpowiedzialność (32 osoby), 
kreatywność (25), zaangażowanie (22), dobra organizacja (17) oraz elastyczność (16).

Za swoje najsłabsze strony uznali brak asertywności lub małą asertywność (15), punktualność (9), 
brak lub małą pewność siebie (9), brak cierpliwości (8), a także małą odporność na stres (8).
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U przedstawicieli pokolenia Z najmocniejszymi ich zdaniem stronami są kreatywność (15), zaangażo-
wanie (14), odpowiedzialność (13), umiejętność pracy w zespole (10) i komunikatywność (10).

Najsłabszymi stronami ich zdaniem jest słaba znajomość języków obcych (9), brak pewności siebie (8), 
brak doświadczenia lub małe doświadczenie (8), problemy z organizacją (8) oraz słaba umiejętność 
wystąpień publicznych (7).

Współczesny przełożony – jaki powinien być?

Ankietowani w badaniu zostali poproszeni o wskazanie cech współczesnego przełożonego, które 
są przez nich najbardziej cenione. Znalazły się wśród nich:

Wiedza, którą wskazało 14 przedstawicieli pokolenia X, 34 osób z pokolenia Y i 16 z pokolenia Z.

Doświadczenie, które ceni 14 badanych przedstawicieli pokolenia X, 16 pokolenia Y oraz 12 z pokolenia Z.

Otwartość to cecha przełożonego ważna dla 7 osób z pokolenia X, 18 z Y i 8 z pokolenia Z.

Badani, jako dobrą cechę przełożonego wskazali także konsekwencję, na którą uwagę zwróciło 
9 przedstawicieli pokolenia X oraz 6 osób spośród badanych przedstawicieli pokolenia Z. 

Szacunek wobec innych to cecha, którą uznaje u przełożonego za ważną 6 przedstawicieli pokolenia X, 
15 osób z pokolenia Y. Ponadto 16 przedstawicieli pokolenia Y wskazało też sprawiedliwość, 
a 6 przedstawicieli pokolenia Z wskazało u przełożonego, jako ważne odpowiedzialność, pomoc 
i dobrą organizację.

Wykres 9. Najbardziej cenione cechy współczesnego przełożonego. Na podstawie wyników 
badania „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne. 
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Czego współczesny przełożony powinien unikać w zarządzaniu?

Ankietowani zostali zapytani, jakich zachowań powinien unikać przełożony w pracy. Podwładni 
nie cenią u nich autorytaryzmu i dyktatorstwa. Wskazało tak 14 przedstawicieli pokolenia X, 15 osób 
z pokolenia Y oraz 5 badanych z pokolenia Z. 

Przełożony powinien unikać wywyższania się. Uważa tak 5 przedstawicieli pokolenia X oraz 8 z pokolenia Y.

Nie jest cechą wskazaną kłamstwo, na którą wskazało 5 przedstawicieli pokolenia X i 5 z pokolenia Y.

Spoufalania się z pracownikami nie toleruje u przełożonego 7 przedstawicieli pokolenia Z.
Przedstawiciele pokolenia Y wskazali także negatywne cechy przełożonych, wśród których znalazły 
się chaos, oceniony przez 7 osób oraz manipulacja, na którą wskazało 5 osób.

Wykres 10. Cechy niepożądane u współczesnego pracodawcy. Na podstawie wyników
badania „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ”, opracowanie własne. 

Pokolenie Z – jakie jest naprawdę?

Pokolenie Z to generacja, dla której wartości rodzinne nie są tak silne jak u starszych osób. Jest 
to jednak wartość, która również przez nich jest doceniana, a jej siła z pewnością przełoży się 
na wyniki badań ich opinii za kilka lat.

Pokolenie Z, jako ważnej wartości nie do końca też traktuje pieniędzy. W porównaniu z pozostały-
mi pokoleniami najmniej wskazuje na pomoc innym a także na rozwój i doskonalenie. Mniej ważny 
dla nich niż dla pokolenia X jest także czas wolny. Zastanawiające, że przedstawiciele pokolenia Z 
nie odnieśli się do wartości tolerancji, jednej z najważniejszych wartości współczesnego świata. 
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Przedstawiciele pokolenia Z ocenili, że ich mocnymi stronami są kreatywność, zaangażowanie, odpo-
wiedzialność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność. Do słabych stron należą słaba znajo-
mość języków obcych, brak pewności siebie, małe doświadczenie zawodowe, problemy z organizacją 
oraz słaba umiejętność wystąpień publicznych.

Najmłodsze pokolenie ma konkretne oczekiwania względem swojej pracy i zawodowego rozwoju. 
Mocno stawia na dobrą i przyjazną atmosferę w pracy, wskazując ją prawie w 100% swoich odpowiedzi. 
Również w porównaniu ze starszymi pokoleniami częściej oczekuje możliwości rozwoju, systema-
tycznych szkoleń, uzyskania niezależnych certyfikatów. Stawia na bezpieczeństwo zatrudnienia, 
oczekuje potwierdzenia własnej wartości, doceniania i uznania wyników pracy. Oczekuje także wyso-
kiego wynagrodzenia w pracy, mimo iż nie wskazali na pieniądze, jako ważną wartość w swoim życiu. 
Zawodowo chcą jednak być dobrze wynagradzani za wykonane zadania.

Przedstawicielom pokolenia Z zależy na dobrej organizacji pracy, na pracy pełnej wyzwań, pracy 
twórczej, innowacyjnej, wśród nowych technologii, przy ciekawych projektach. Chcą mieć wpływ 
na końcowy efekt projektów, widzieć wynik swojej pracy.

Tylko co piąty ankietowany przedstawiciel pokolenia Z chciałby pracować w korporacji. Idealnym miejscem 
pracy byłaby dla nich mała lub średnia firma oraz elastyczne godziny pracy, praca z domu i na pełen etat. 
Ich zdaniem na rozwój zawodowy ma wpływ awans i zmiana pracy na wyższe stanowisko. Wśród 
nich jest największy odsetek osób, które chciałyby założyć własną firmę, ale i co piąty ankietowany 
rozważa wyjazd za granicę. Od pracodawców, zależeć będzie już jednak to, czy zaoferują im takie 
warunki pracy, które zachęcą ich do pozostania w kraju. 

Podsumowanie

Pokolenie Z jest najmłodszą analizowaną w niniejszym raporcie grupą społeczną. Są to ludzie młodzi, 
znający swoją wartość, mający dostęp do nowoczesnych technologii, otwarci na świat, z głowami 
pełnymi celów i marzeń. 

W życiu zawodowym ich postawy są odbiciem nowej struktury rynku pracy, będącego rynkiem pra-
cownika. Dotychczasowe podejście pracodawców do zatrudnianych osób zaczęło się zmieniać. Mło-
dzi, wykształceni, wiedzący czego chcą ludzie zaczęli stawiać coraz to większe wymagania i nie są to 
oczekiwania istniejące bez powodu. Niedobór pracowników, niesprzyjająca sytuacja demograficzna 
i migracje spowodowały, że pracodawcy coraz częściej zaczęli i będą dostosowywać warunki pracy 
do oczekiwań swoich pracowników. W związku z tym oferują szereg benefitów, interesujących form 
integracji oraz komfortu pracy, nie tylko w postaci nowoczesnego biura, ale i form wsparcia, motywacji 
i zdobywania doświadczeń. Praca za wszelką cenę nie jest już dla młodszych pokoleń wartością 
samą w sobie.

Pokolenie Z wchodzi na nowy rynek pracy. Starsze pokolenia zaczynają jednak również dostrzegać, 
iż rynek pracownika to nie tylko teoria, ale i realna szansa na karierę zawodową w miejscu rzeczywiście 
ku temu sprzyjającym.

Raport „Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ” pokazuje różnice postaw przedstawicieli kilku 
generacji pracujących Polaków. Wnioski płynące z analizy raportu powinny jednak stanowić materiał 
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badawczy i impuls do głębszych analiz wśród pracowników działów HR i marketingu kierujących 
komunikaty do rynku i budujących strategie dotarcia do kandydatów. Wiedza na temat różnic poko-
leniowych jest w tym kontekście niezwykle cenna i pomaga uniknąć błędów tak często popełnianych 
w komunikacji z określoną grupą osób. Intencją autorów jest inspiracja branży HR i pomoc w plano-
waniu skutecznych działań rekrutacyjnych, marketingowych i employer brandingowych w przyszłości. 
Działań opartych na wiedzy i kompetencjach, służących pogodzeniu interesów pracodawców z rosnącymi 
oczekiwaniami rynku i coraz młodszych kandydatów. 

Komentarz - dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

Prowadząc projekty szkoleniowo-doradcze w różnych firmach w całym kraju zadaję pytania zarządom 
i działom HR, o rotację w ich firmie. To wciąż aktualny temat, niezależny od branży i miejsca. Dodatko-
wo rozmawiamy o tym, z jakimi kluczowymi trudnościami w zarządzaniu pracownikami borykają się 
na co dzień i jakie pojawiły się w ich firmach wyzwania w ostatnim czasie.

Gdy temat rozmowy dotykał zatrudniania młodych osób atmosfera wokół rozmowy zaczynała się 
robić „gorąca”. Każdy z rozmówców miał coś do dodania i najczęściej nie były to pochlebne opinie. 
To była moja inspiracja do rozpoczęcia badań i zweryfikowania tego co dziś ma w głowie tzw. Pokolenie Z.

Wiele firm ujawnia tematykę tzw. luki pokoleniowej. Mogło wydawać się oczywiste, że moment prze-
kazania wiedzy i własnego doświadczenia przez dojrzałą generację młodszemu pokoleniu prędzej 
czy później nadejdzie. Jednak, gdy firmy nie wdrożyły przemyślanej strategii polityki personalnej, 
nagle okazało się, że nie ma komu przekazywać najważniejszej wiedzy na temat funkcjonowania firmy. 
Niuanse, doświadczenie wypracowywane latami teraz zastyga, obecna kadra już nabywa uprawnienia 
przedemerytalne a perspektyw na przekazanie tej wiedzy młodym pracownikom brak. 

Czy Pokolenie Z sprosta oczekiwaniom obecnych pracodawców?

Młodzi ludzie są dziś odważniejsi i bardziej śmiali. Wielu nie czuje strachu przed wyjazdem w nieznane, 
które dziś staje się oswojone poprzez: zdjęcia, relacje ludzi, którzy już byli i pracowali w danym miejscu, 
opublikowane opinie na portalach społecznościach. Przed erą Internetu taki wyjazd był wyprawą 
w nieznane. Dziś to bardziej sytuacja geopolityczna wpływa na kierunki ruchów pracowniczych. 
Dotyczy to zarówno dużych miejskich aglomeracji jak i tych małych, wiejskich. W mniejszych dochodzi 
nam koszt dojazdu do pracy, w wielkomiejskich - wyższe koszty utrzymania.

Na podstawie wywiadów otwartych niestrukturyzowanych z przedstawicielami Pokolenia Z intere-
sowała mnie bardzo kwestia lojalności względem jednego pracodawcy. Dotarłam do różnych 
materiałów i wywiadów zagranicznych, w których przedstawiano, że Millenialsi mają gotowość pracy 
u jednego pracodawcy przez okres około 2,5 roku. Ja, zadając to pytanie przedstawicielom 
Pokolenia Z, słyszałam najczęściej, że chcą się związać z danym pracodawcą na rok. Przyznaję, 
że odpowiedzi dawały do myślenia.
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Co to oznacza dla przeciętnego pracodawcy?

Pracodawca znajduje się w mało komfortowej sytuacji. Ledwie zrekrutuje i wdroży danego pracownika 
i kiedy pracownik rozpocznie w pełni realizować swoje zadania nagle okaże się, że jednocześnie 
nabiera też gotowości do zmiany pracy.

Ta obserwacja została również potwierdzona przez środowisko HR i właścicieli firm podczas dyskusji 
po prezentacji wyników raportu na Konferencji DFHR - wyzwania na rynku pracy, która odbyła się 
24.05.2017r.

Stąd też, kiedy nałożymy na siebie tylko dwa czynniki jak: wyłaniająca się luka pokoleniowa i niska 
lojalność Pokolenia Z, łatwo można dostrzec jak zmieni się optyka strategii personalnych prowadzonych 
w firmach w najbliższych latach. Nie zapominajmy o trzecim, bardzo istotnym czynniku, czyli niżu 
demograficznym, który dotkliwie zaczyna być odczuwalny. Dostrzegam w tym zakresie wyjątkowe 
ryzyka dla płynności funkcjonowania firm z zachowaniem ich tożsamości i wypracowanej unikalności, 
która ma być przekazywana dalej, kolejnym generacjom.

Jeśli dla większości przedstawicieli pokolenia Z, praca będzie miała pełnić rolę przygody i dostępu 
do bardziej komfortowego życia zgodnie z ich zainteresowaniami, to tylko w tym ostatnim aspekcie 
upatruję ziarenko nadziei na chęć związania się dłużej z jednym pracodawcą niż 1 rok. Mam na myśli 
właśnie gotowość do pozostania u pracodawcy gdzie praca będzie im „odpowiadała”.

Jakie się wyłoniły najważniejsze różnice w podejściu do pracy 
i współpracowników? 

Pokolenie X chce pomagać innym, ważni są dla nich przyjaciele, natomiast Z głównie chcą samo-
realizacji. Może to stanowić przyczyny potencjalnych konfliktów międzypokoleniowych. I już w wielu 
firmach ujawnia się ta przyczyna „zgrzytów” pracowniczych.

Wyniki raportu ujawniają pewne paradoksy wśród przedstawicieli Pokolenia Z. Dalsze wnikliwe prace 
badawcze dotyczące paradoksów są prowadzone przez współautorki kwestionariusza badawczego 
niniejszego raportu, czyli dr Agnieszkę Żarczyńską-Dobiesz i dr Barbarę Chromątowską.

Przykładowym paradoksem jest Komunikatywność (przedstawiciele Pokolenia Z mówią, że czują się 
świetni w zakresie komunikacji) i jednoczesny paraliżujący strach przed wystąpieniami publicznymi 
(ujawnia się mocne zawężenie umiejętności społecznych, np. w kawiarni para młodych ludzi zamiast 
prowadzić ze sobą rozmowę jest wpatrzona w swoje elektroniczne gadżety).

Co mówią sami o sobie „Zety”?

Uważają, że są przebodźcowani. Nadmiar bodźców zewnętrznych mocno wpływa na skrócenie ich 
umiejętności związanej z czasem skupienia się i samokoncentracji. Przebodźcowanie ma też jedno-
cześnie wpływ na ich poczucie wewnętrznej energii. Niestety przedstawiciele Pokolenia Z mówią, 
że nie czują się witalni i energetycznie silni. Raczej są na tzw. „podtrzymaniu”, „utrzymaniu pewnego 
poziomu”, poniżej którego tracą zdolność do wykonania jakiegoś dodatkowego wysiłku.
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Odkładają na jutro. Zwyczajnie odpuszczają, nie starcza im sił. Moim zdaniem, będzie to znacząca 
blokada dla ich samorozwoju i doskonalenia. Młode osoby, które będą pracowały nad własną uważ-
nością, poszerzaniem wiedzy o samym sobie i świecie, zwiększaniu świadomości będą się wyróżniały 
na rynku pracy.

Podsumowując, uważam, że kluczowy będzie pierwszy pracodawca, którego na swojej drodze spotka 
przedstawiciel Pokolenia Z. Jeśli przekaże mu szacunek do pracy i innych ludzi - jest nadzieja. Jeśli 
jednak w jakiś sposób go „zepsuje” to koleni pracodawcy będą mocno zaskoczeni, a stereotypy wokół 
Pokolenia Z będą się nasilały.

*** 

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk - Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim 
doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu zespołem 
wirtualnym i sieciowym. Dyrektor zarządzająca Centrum Innowacji Prolearning. Autorka kilkunastu publikacji 
popularno-naukowych w zakresie zarządzania zespołem sieciowym i wirtualnym, kompetencji menedżerskich 
w pracy na odległość oraz coachingu. Ekspert w dziedzinie zarządzania, rozwoju organizacji i zespołów 
rozproszonych. Praktyk planowania i zarządzania holistycznego. Współtwórczyni prestiżowej certyfikacji Investing 
in People, w której organizacje nagradzane są za rozwój kompetencji swoich pracowników.

***  

Centrum Innowacji ProLearning specjalizuje się w dostarczaniu usług szkoleniowo-doradczych w trzech 
kluczowych obszarach wzajemnie przenikających się w każdej firmie. Pierwszym obszarem jest wspieranie, 
doradzanie i usprawnianie firm na poziomie organizacyjnym, przywództwa, zarządzania, sprzedaży, obsługi 
klienta i samodoskonalenia pracowników. Drugi obszar to zarządzanie projektami w tym metodykami zwinny-
mi zarówno dla liderów projektów jak i członków zespołów, również pracujących w warunkach rozproszonych 
(zespoły wirtualne i sieciowe). Trzeci obszar to specjalistyczne szkolenia informatyczne dla osób zajmujących 
się administracją infrastruktury informatycznej i bazami danych. Od początku istnienia ProLearning współpra-
cuje z czołowymi jednostkami naukowymi w kraju pogłębiając wiedzę naukową i weryfikując ją w badaniach. 
Przeprowadzanie badań ma na celu praktyczne zastosowanie ich wyników w otoczeniu gospodarczym. 
Osiągnięcia to prowadzenie projektów rozwojowych na skalę światową z firmami, które standaryzują w Polsce 
styl zarządzania chcąc przełożyć misję, wizję strategię na działania spójne we wszystkich oddziałach danej firmy. 
Więcej informacji na http://prolearning.pl/.
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