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#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa 
na decyzje zawodowe młodych ludzi?

Raport nie przedstawia głosu ekspertów, polityków, biznesu czy rodziców. 

O swoich aspiracjach i wartościach, dalszych planach zawodowych, 

autorytetach i źródłach wiedzy, oczekiwaniach względem pracodawców

i państwa opowiedzieli nam sami młodzi i – co ważne – pochodzący

z różnych części kraju i różnej wielkości miejscowości.

• Do 2050 r. liczba osób w wieku produkcyjnym 
(18-64 lata) ma spaść w Polsce o ok. 8 mln w porówna-
niu z 2015 r. To duże zagrożenie dla gospodarki, to także 
problem społeczny i polityczny. Przede wszystkim jednak 
to ogromne wyzwanie dla nas jako pracodawców.

•  Co dziesiąty mieszkaniec Polski to osoba w wieku 18–
26 lat - 6,9 mln, a więc prawie 18 proc. ogółu. Ci młodzi 
są ambitni, ciekawi świata i zdeterminowani do rozwijania 
własnych kompetencji i zainteresowań. W raporcie bada-
my, jakie czynniki wpływają na ich preferencje i decyzje 
edukacyjne i zawodowe. 

 

SYSTEM EDUKACJI NIE NADĄŻA  
ZA POTRZEBAMI MŁODYCH

•  Młodzi czują się „pozostawieni samym sobie”. Deklaro-
wali, że na żadnym etapie edukacji nie doświadczyli po-
mocy w rozwijaniu zainteresowań czy talentów. Twierdzą 
również, że brakuje indywidualnego podejścia do ucznia/
studenta i że wszyscy traktowani są szablonowo, bez 
względu na różnice.

•  Większość uczniów szkół średnich i wyższych oczekuje 
pomocy dorosłych w określeniu własnych predyspozycji 
zawodowych. Niestety, potrzeby rozmijają się z rzeczy-
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wistością: młodzi wskazują na brak dostępu do dobrego 
doradztwa zawodowego i pomocy w planowaniu kariery. 

•  Narzędzia instytucjonalne, takie jak urząd pracy czy do-
radztwo zawodowe w obecnej formie nie spełniają swojej 
roli jako rzetelnego źródła wiedzy. Niewielu młodych ko-
rzysta z porad doradców zawodowych dostępnych dzię-
ki szkole, uczelniom czy urzędom pracy. Tylko 4  proc. 
respondentów na pytanie o to, czy zdobywa wiedzę 
dzięki doradcom, odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 
a 21,2 proc. „raczej tak”. 

•  Ze względu na zmieniające się potrzeby pracodawców 
oraz specyfiki zawodów, wynikające z postępu technolo-
gicznego, młodzi potrzebują coraz większych kwalifikacji 
i umiejętności, żeby z powodzeniem rozpocząć pracę.

•  60 proc. młodych jest gotowych do ciągłej nauki. Mło-
dzi bez względu na wiek są świadomi, że muszą stale się 
uczyć, aby nadążać za zmiennymi wymaganiami na dy-
namicznym rynku pracy. Doskonale wiedzą, że fakt zdo-
bycia umiejętności zawodowych, które akurat w danym 
momencie zapewniają dobrą pracę, nie oznacza, że okres 
nauki dobiegł końca. 

REKOMENDACJE

•  Wprowadzenie zmian w programach nauczania w szko-
łach podstawowych, średnich, zawodowych i wyższych, 
które w większym stopniu budowałyby  kompetencje 
i motywacje młodych do kształcenia ustawicznego.

•  Zwiększenie dostępności i jakości bezpłatnych kursów 
e–learningowych dla uczniów szkół podstawowych, śred-
nich, zawodowych oraz studentów uczelni wyższych. 

•  Rozwinięcie i unowocześnienie systemu doradz-
twa zawodowego, wspierającego młodzież począwszy 
od ostatnich klas szkół podstawowych, szkoły średnie 
i zawodowe oraz studentów.

STABILNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ LOKALNIE - 
TEGO MŁODZI CHCĄ OD PRACY

•  Bliskość pracy do miejsca zamieszkania jest najbardziej 
istotnym kryterium decydującym o wyborze pracy, waż-
niejszym niż wysokość wynagrodzenia. 37 proc. młodych 
osób uznaje to za kluczowe kryterium przy jej wyborze.

•  Wartości młodych zmieniają się wraz z wiekiem – dla 
tych w wieku 18-19 lat najważniejsze jest to, czy praca 
oferuje ciekawe zadania. Po kilku latach doświadczeń – 
stawiają na stabilność. 

•  Dla 25% młodych wysokość wynagrodzenia to najważ-
niejszy element przy wyborze pracy. 

REKOMENDACJE

•  Rozszerzenie i promowanie regularnych form współpra-
cy między szkołami a pracodawcami w celu zachęcenia 
młodych osób do poznania specyfiki poszczególnych za-
wodów, ścieżek kariery, czy branż.

•  Promocja w sektorze prywatnym ofert z praktykami 
i stażami, które są wartościowe z punktu widzenia rozwo-
ju kapitału ludzkiego (tzn. realnej wiedzy i umiejętności 
ich uczestników). 

MNIEJSZA MIEJSCOWOŚĆ -  
WIĘKSZE TRUDNOŚCI

•  Osoby z mniejszych miejscowości napotykają wię-
cej barier w realizowaniu swoich planów zawodowych 
i edukacyjnych. Młodzi twierdzą, że mają gorszy dostęp 
do: dobrych uczelni, doradztwa zawodowego, szkoleń 
zawodowych oraz targów pracy lub edukacji. 

•  Ponad 20 proc. młodych z miejscowości do 50 tys. 
mieszkańców twierdzi, że jest im trudniej znaleźć dobrze 
płatną pracę niż młodym z większych miast. Uważają 
również, że nie ma dla nich odpowiednich możliwościna 
lokalnym rynku pracy, odpowiadających ich wykształce-
niu i umiejętnościom.  Jednocześnie tylko 25 proc. mło-
dych osób mieszkających w miejscowościach do 100 tys. 
mieszkańców twierdzi, że ma łatwy dostęp do szkolnic-
twa wyższego o odpowiedniej jakości.

•  Przekłada się to na niższą samoocenę, mniej spre-
cyzowane plany zawodowe, oraz mniejszą gotowość 
do wejścia na rynek pracy, jak i niższe oczekiwania odno-
śnie przyszłych zarobków. 

•  Co dziesiąty absolwent szkoły średniej wskazuje, 
że rozpoczął pracę, gdyż nie mógł podjąć studiów 
ze względu na brak środków finansowych – to stanowi 
14 proc. osób w Polsce (z wykształceniem średnim).

REKOMENDACJE

•   Ograniczanie barier, które utrudniają młodym z mniej-
szych ośrodków zbieranie pierwszych doświadczeń po-
mocnych w wejściu na rynek pracy i wybór zawodu, m.in. 
poprzez dofinansowanie do targów oraz warsztatów orga-
nizowanych w mniejszych miejscowościach.

•   Ograniczanie barier, które utrudniają młodym podjęcie 
lepszej pracy z dala od miejsca zamieszkania, m.in. po-
przez polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów 
peryferyjnych oraz upowszechnienie systemu refundo-
wania wyjazdów osobom z mniejszych miast na szkolenia, 
targi pracy czy praktyki i staże. 
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