Czesław Plewka
Sytuacja ludzi młodych na
współczesnym rynku pracy
Problemy Profesjologii nr 1, 39-52

2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

▪

POLSKIE TOWARZYSTWO PROFESJOLOGICZNE

Problemy Profesjologii

1/2015

Czesław Plewka

SYTUACJA LUDZI MŁODYCH
NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY
Nadchodzący czas to czas umysłowego robotnika
który oprócz formalnego wykształcenia posiada
umiejętność praktycznego stosowania wiedzy
oraz nawyk nieustannego uczenia się.
—Peter Drucker

Streszczenie
Problematyka sytuacji ludzi młodych przygotowujących się i wchodzących na współczesny rynek pracy jest ciągle aktualna i budzi wiele kontrowersji. Do dużego zainteresowania się tą problematyką przyczynia się z jednej strony ciągle jeszcze dynamicznie zmieniająca się sytuacja
nie do końca ugruntowanej gospodarki charakterystycznej dla wolnego rynku. Z drugiej zaś
strony oferta edukacyjna wobec tak dużej dynamiki zmian jawiących się na tym dynamicznym
rynku nie nadąża za rzeczywistymi (często chwilowymi) potrzebami i wymaganiami pracodawców. Sytuacja ta wywołuje wiele napięć i problemów skłaniających zarówno przedstawicieli
edukacji, jak również rynku pracy do nieustannego poszukiwania optymalnych rozwiązań. Dlatego w artykule tym po raz kolejny podjęto próbę ukazania uwarunkowań mających wpływ na
tę sytuację oraz zdiagnozowania wyzwań, które adresowane są zarówno do podmiotów rynku
pracy, jak również edukacji, celem zmiany sytuacji ludzi młodych wchodzących na rynek pracy
i w nim funkcjonujących w tzw. okresie adaptacji społeczno-zawodowej.
Słowa kluczowe: ludzie młodzi, rynek pracy, wyzwania rynku pracy.

THE SITUATION OF YOUNG PEOPLE IN THE MODERN LABOR MARKET
Abstract
The issue of the young people situation preparing and entering the modern labor market is still
valid and raises a lot of controversy. Until such a large interest in this issue contributes on the
one hand still rapidly changing situation in the not entirely well-established characteristic of the
economy to the free market. On the other hand, offering education to such a large dynamic
changes are manifest itself on this dynamic market has not kept pace with the real (often temporary) needs and requirements of employers. This situation causes a lot of tension and problems
inducing both: education as well as representatives of the labor market to constantly seek for optimal solutions. Therefore, in this article once again was taken attempt to show the conditions
affecting this situation and diagnose the challenges that are addressed to the labor market entities as well as educational objective change in the situation of young people entering the job
market and the functioning of the so-called: period of social and professional adaptation.
Key words: young people, labor market determinants.
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Wprowadzenie
W literaturze rynek pracy rozumiany jest jako mechanizm, w którym mają miejsce ekonomiczne transakcje. Dlatego postrzegając go z perspektywy nauk ekonomicznych mówimy, że
jest to jeden z obszarów działania, na którym zgodnie z istotą ekonomii mamy do czynienia
z transakcją kupna-sprzedaży, a przedmiotem tej transakcji jest praca. Oznacza to, że z jednej
strony tego rodzaju rynku znajduje się osoba poszukująca ofert pracy, a z drugiej strony pracodawcy dysponujący określoną liczbą wolnych miejsc pracy i poszukujący właściwych osób
do zatrudnienia. Należy więc przyjąć, że rynek pracy jest mechanizmem gospodarczym, który
reguluje wielkość podaży pracy (potencjał, który oferują kandydaci do pracy) i popytu na
pracę (wyrażanego przez pracodawców w postaci ilości pracy niezbędnej do właściwego
funkcjonowania ich organizacji). O podaży i popycie jako istotnych regulatorach rynku pracy
oraz konsekwencjach będących skutkiem tych wzajemnych relacji, z którymi muszą się liczyć
zarówno pracujący oraz ubiegający się o pracę, jak również pracodawcy nieco więcej uwagi
zostanie poświęcone w dalszej części tego opracowania. Teraz jedynie słów kilka o tym, że
przy prowadzeniu rozważań dotyczących rynku pracy warto pamiętać, iż jest on częścią całego systemu gospodarki rynkowej, co oczywiście nie oznacza, że mamy do czynienia jedynie
z jednym modelem gospodarczym. Wręcz przeciwnie, każdy kraj o gospodarce rynkowej może w wyniku własnego rozwoju społeczno-gospodarczego wypracować nieco inny model.
Najczęściej w literaturze wyróżnia się cztery zasadnicze submodele rynku1. Są to:
1.
Neoliberalna gospodarka rynkowa, która – jak twierdzi Agata Szydlik-Leszczyńska2
– charakteryzuje się «czystym» rynkiem wolnym od administracyjnej ingerencji państwa, regulowanym jedynie polityką pieniężno-kredytową banku centralnego i podatkowymi potrzebami budżetu państwa.
2.
Gospodarka mezokorporacyjna, która opiera się na całej serii procesów koordynujących działanie sił rynkowych. Przykładem może być Japonia, gdzie innowacja jest wynikiem wspólnego korzystania z «know-how», a zgromadzenie tej praktycznej wiedzy
zakłada stabilizację wykwalifikowanej siły roboczej na poziomie przedsiębiorstw, gdzie
współdziałają ze sobą zarządzający i pracownicy najemni. System ten jest na bieżąco
koordynowany przez instytucje rządowe.
3.
Społeczna gospodarka rynkowa, w której odrzuca się ingerowanie państwa w codzienne funkcjonowanie mechanizmów gospodarczych uznając, że powinny one działać
swobodnie, w granicach określonych w ustawach, które wcześniej uzgodniono między
pracodawcami i pracobiorcami w zakresie wynagrodzenia. Twórcy takiego modelu gospodarki rynkowej podkreślają dużą rolę ustawodawstwa o charakterze społecznym
tworzącego porządek gospodarczy.
4.
Socjaldemokratyczna korygowana, tzw. interwencjonistyczna gospodarka rynkowa,
wyrastająca z przekonania, że korzyści społeczne płynące z określonego zakresu inter-

1
J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław 1999, s. 18-19; W. Wilczyński, Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995, Poznań 1996, s. 12-13.
2
A. Szydlik-Leszczyńska, Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Warszawa 2012, s. 10-11.
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wencjonizmu państwowego są większe od strat z tytułu prawnych ograniczeń swobody
działalności gospodarczej i działania na własny rachunek i własną odpowiedzialność.
Oczywiście każdy z tych submodeli rodzi nieco inne konsekwencje dla podmiotów rynku
pracy. Ponadto rynek pracy każdego kraju można rozpatrywać w trzech wymiarach:
a) ogólnonarodowym (krajowym) – adekwatnie do praktyki państwa i jego regulacji;
b) regionalnym – odnosząc go do makroregionu lub województwa;
c) lokalnym – rozpatrywanym w skali gminy lub kilku powiązanych ze sobą miast, gmin
lub w skali powiatu.
Zawsze jednak, jak twierdzą E. Nojszewska, Z. Sadowski, T. Wacha i inni badacze, rynek
pracy jest miejscem konfrontacji podaży pracy z popytem na nią3.
Równowaga na rynku pracy (a więc między podażą na pracę a popytem na nią) jest możliwa tylko wtedy, gdy popyt na pracę jest równy podaży pracy (siły roboczej). W każdym
innym przypadku niezrównoważonego rynku pracy mamy do czynienia z niekorzystnymi
społecznie zjawiskami. Jeżeli podaż przewyższa popyt, to sytuacja ta skutkuje zjawiskiem
bezrobocia. Natomiast, jeśli popyt jest większy od podaży, to mamy do czynienia z niedoborem siły roboczej. Równoważenie rynku pracy we współczesnych warunkach (warunkach
permanentnej płynności) jest bardzo trudne,( żeby nie określać, iż jest praktycznie niemożliwe), bowiem zależy ono od wielu czynników, na które nie zawszę mają wpływ zarówno pracodawcy, jak również te wszystkie podmioty i związane z nimi sytuacje, które w jakimś stopniu wyznaczają ilość i jakość siły roboczej, systematycznie dostarczanej na rynek pracy. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem stojącym przed każdym państwem, regionem i środowiskiem lokalnym jest permanentne rozpoznawanie zarówno popytu na pracę (postrzeganego
zarówno w kategoriach bieżących, jak również bliższej bądź dalszej przyszłości), jak również
jej podaży, a także tworzenie odpowiednich regulatorów (prowadzenie mądrej polityki edukacyjnej i polityki rynku pracy). Zadanie to odnosić należy zarówno do każdego okresu rozwoju
cywilizacyjnego, jak również do każdego wymiaru rynku pracy, uwzględniając poszczególne
kategorie wiekowe osób wchodzących bądź funkcjonujących na tym rynku.
Na podstawie obserwacji tendencji dotyczącej kierunków rozwoju gospodarczego (zarówno krajowego, jak również światowego) można i należy formułować prognozy dotyczące
popytu na pracę (w tym prognozy o przekroju kwalifikacyjno-zawodowym), które powinny
być wykorzystywane do kształtowania optymalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do różnego rodzaju typów szkół i poziomów wykształcenia. Formułując długookresowe prognozy
dotyczące popytu na pracę, należy brać pod uwagę zarówno uwarunkowania demograficzne
(odnoszące się zarówno do ilości osób wchodzących na rynek pracy w odpowiednich przedziałach czasowych, jak również ilości osób wycofujących się z rynku pracy głównie z racji
osiągania wieku emerytalnego), jak również rzeczywiste uwarunkowania funkcjonowania
systemu edukacyjnego (w tym głównie przedziału czasu niezbędnego do tworzenia bądź wygaszania odpowiednich cykli i kierunków kształcenia). Diagnozy te są cennym źródłem informacji (aczkolwiek nie zawsze wykorzystywane) dla młodzieży podejmującej kolejne etapy
edukacji szkolnej (głównie dotyczącej wyboru zawodu właściwego dla własnych zainteresowań i predyspozycji, ale również możliwości pozyskania zatrudnienia).
3

2003.

E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, Warszawa 1995; Z. Sadowski, T. Wach, Encyklopedia pracy, Warszawa
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W dalszej części tego opracowania, w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy,
podjęta została próba zarysowania zarówno wybranych problemów ludzi młodych wchodzących na rynek pracy, jak również jawiących się przed nimi perspektyw.

Wyzwania współczesnego rynku pracy
Współcześnie rynek pracy – w opiniach wielu znakomitych badaczy – ma zupełnie inny charakter niż ten znany z pierwszych okresów transformacji. Główną jego cechą – jak to dobitnie
podkreśla Z. Bauman – jest zmienność, która z jednej strony jest funkcją zarówno tempa, jak
i zakresu dokonujących się przemian, z drugiej zaś potrzeby nieustannego poszukiwania coraz
bardziej optymalnych rozwiązań niesionych przez życie problemów4. Niestałość w warunkach współczesnego rynku pracy staje się niemal powszechną regułą dotyczącą zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Stąd współczesny rynek pracy nade wszystko ceni sobie elastyczność pracowników i ich zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków. Mobilność zawodowa i gotowość do szybkiego przemieszczania się do nowych, innych warunków,
innego pracodawcy i innej firmy to jedno z podstawowych wyzwań współczesnego rynku
pracy. Jest to wyzwanie, do którego duża część społeczeństwa nie jest przygotowana ani
w sensie formalnym, ani mentalnym. Stąd przed całym systemem edukacji, jak również organizacjami pracodawców i różnego rodzaju przedstawicielstw pracowniczych jawi się zadanie,
którego celem powinna być zmiana świadomości społecznej dotyczącej tego, że w obecnej
sytuacji przepracowanie całego życia nie tylko na jednym stanowisku pracy czy w jednym
zakładzie pracy, ale także w jednym zawodzie nie jest możliwa, a zatem już podejmując decyzję o wyborze zawodu muszą być przygotowani do zmian i radzenia sobie na współczesnym rynku pracy. Współczesna gospodarka potrzebuje ludzi starannie i nowocześnie wykształconych, zdolnych do podejmowania pracy w warunkach wymagających szybkiego
przekwalifikowywania się wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, a także uczenia się przez całe
życie. Często już samo wejście na rynek pracy niesie ze sobą potrzebę modyfikacji i poszerzenia swojego wykształcenia nabytego w systemie edukacji, nie wspominając już o potrzebie
aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności w związku z wprowadzaniem nowych technologii czy organizacji procesu produkcyjnego bądź organizacyjnego. Stąd naturalnym wyzwaniem wynikającym z realiów współczesnego rynku pracy staje się posiadanie umiejętności uczenia się.
Dynamiczne zmiany w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej powodują, że coraz częściej w warunkach współczesnego rynku pracy sięga się do kompetencji pracowniczych. Zainteresowanie kompetencjami nie jest czymś zupełnie nowym, aczkolwiek od czasu
podjęcia przez Parlament Europejski i Radę Europy zalecenia z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie termin „kompetencje” został uznany jako ten, który dobrze opisuje możliwości pracownika do
zachowania i umacniania swojej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy. Najczęściej przyjmuje się, że kompetencje oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności
i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz
karierze zawodowej i osobistej. Można zatem przyjąć, że do wykonania każdego zadania po4

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 15.
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trzebne są określone kompetencje, a im wyższe (lepsze) będą te kompetencje, to można oczekiwać, że zadanie to zostanie wykonane lepiej i szybciej. Jeśli zatem kompetencje zaświadczają o jakości pracy określonej jednostki, to jakby w sposób naturalny stają się one kolejnym
wyzwaniem współczesnego rynku pracy. Skupiają na sobie uwagę zarówno pracodawców,
jak również przedstawicieli całego systemu edukacyjnego, a także tych, którzy stanowią
podmiot troski o jakość tego systemu. Pracodawcy poszukują przede wszystkim pracowników, którzy posiadają kompetencje związane z organizacją własnej pracy, przejawianiem
inicjatywy, motywacją do pracy i odpowiedzialnością za szeroko rozumiane efekty swojej
pracy. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników chętnych do ciągłego doskonalenia się,
a jednocześnie zdolnych, elastycznych, gotowych do współpracy i przyjęcia na siebie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za swoich współpracowników. Duża część pracodawców ma świadomość, że w warunkach ostrej rywalizacji, jaką obserwuje się na współczesnym rynku pracy, jeżeli ich organizacje mają sprostać konkurencji, to ich pracownicy
muszą być kreatywni, innowacyjni i otwarci na zmiany. Mają świadomość, że ważna jest
umiejętność doboru pracowników (stąd na etapie rekrutacji przywiązują zwykle dużą wagę
zarówno do tzw. kompetencji twardych – wiedzy i umiejętności – jak również kompetencji
społecznych nazywanych „kompetencjami miękkimi” uznając, że stanowią one dwa wzajemnie dopełniające się filary kompetencji zawodowych czy inaczej nazywanych „kompetencjami pracowniczymi”), Są również świadomi, że oprócz przyjmowania do pracy ludzi
z potencjałem ważne jest odkrywanie potencjału ukrytego w pracownikach i jego zwiększenie
dzięki tworzeniu warunków, które sprawiać będą, że pracownicy ci będą wzajemnie się od
siebie uczyć5. Indywidualny potencjał pracy tworzą – jak podkreśla M. Rybak – określone
cechy i właściwości konkretnego zatrudnionego, takie jak zdolności, cenione przez niego wartości, zdobyta wiedza (ogólna i zawodowa), doświadczenie, umiejętności praktyczne, także
motywacja do pracy i ciągłego rozwoju, które decydują o aktualnej i przyszłej umiejętności
adaptacji pracownika do zmieniającego się otoczenia. Autor ten przypomina, że aktualny stan
potencjału to ten, który możliwy jest do bezpośredniego wykorzystania, natomiast potencjał
przyszły tkwi w cechach i właściwościach poszczególnych zatrudnionych pracowników, które
mogą być rozwinięte w wyniku podjętych stosownych działań w zakresie dokształcania i doskonalenia się pracowników, zarządzania ich karierą, doskonalenia organizacji pracy oraz
przemyślanej koncepcji kształtowania relacji interpersonalnych 6 . Tak pojęta troska o nieustanny rozwój kompetencji pracowniczych (zwłaszcza kompetencji społecznych pozwalających odnaleźć się w nowych warunkach wynikających z funkcjonowania w permanentnie
modyfikującym się otoczeniu) to wyzwanie współczesnego rynku pracy, które stanowi wyzwanie zarówno dla pracobiorców, jak i pracodawców, bowiem jak pokazują liczne badania
utrata pracy (także utrata rynków zbytu) w dużym stopniu następuje w wyniku braku bądź
niedoskonałości kompetencji społecznych (kompetencji miękkich).
Z badań tych, ale także codziennych obserwacji postaw i zachowań pracowników wynika
kolejne wyzwanie, które powinna podjąć każda ze stron rynku pracy (pracownicy i pracodawcy). Wyzwaniem tym jest potrzeba poprawy samoświadomości kompetencyjnej pracownika,
5

Zob. A. Szydlik-Leszczyńska, op. cit., s. 140.
M. Rybak, Rozwój potencjału pracy [w:] Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 1999,
s. 249.
6
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której podstawowym celem staje się uświadomienie sobie wymagań do pracy na określonym
stanowisku pracy (czy szerzej wymagań pracodawcy) i skonfrontowanie ich z własnymi możliwościami. Jest to – jak pisze S. M. Kwiatkowski – rodzaj „bilansu kompetencji społecznych
– ich deficyt wymaga podjęcia odpowiednich działań, które polegają na treningu interpersonalnym sprzyjającym rozwijaniu elementów konstytutywnych owych kompetencji”7, do których zalicza się: asertywność, empatię, komunikowanie, inteligencję emocjonalną, umiejętność wywierania wpływu, umiejętność pracy w grupie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialność i inne, które są pochodną zarówno czynników podmiotowych, jak
i przedmiotowych. Kompetencje te można rozwijać w toku pracy zawodowej podczas realizacji zadań natury produkcyjnej i usługowej, trzeba tylko mieć taką świadomość i stworzyć ku
temu odpowiednie warunki.
Potrzeba przejawiania większej troski o rozwój kompetencji społecznych u pracujących
(bądź zabiegających o zatrudnienie) w realiach współczesnego rynku pracy wynika również
z ideologii wolnorynkowej, a dokładniej ze zmiany wizji człowieka funkcjonującego w tej
ideologii, który postrzegany jest głównie jako homo oeconomicus – człowiek kierujący się
w postępowaniu chłodną kalkulacją własnego interesu, potrafiący każdą sytuację przeliczyć
z punktu widzenia wypływających z niej korzyści8. Ideałem jest człowiek (czytaj: pracownik)
przedsiębiorczy, łatwo adaptujący się, przekonany o nagradzaniu własnej inicjatywy, działający zgodnie z prawami rynku i akceptujący je, gotowy do ponoszenia ryzyka, dynamiczny,
dobrze prezentujący własne osiągnięcia9. Czy, jak twierdzi E. Fromm, że „sukces istot ludzkich zależy od rozległości zasięgu sprzedawania samych siebie”10.
W każdym z przytoczonych poglądów wizji człowieka zdolnego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki wolnego rynku – z większym bądź mniejszym naciskiem – podkreśla się, że powinien to być człowiek, który charakteryzuje się mentalnością indywidualistyczną i umiejętnością konkurowania, współzawodniczenia o zajęcie odpowiedniej pozycji na
rynku pracy. To twarde wymogi wolnego rynku, które – jak słusznie postrzega J. Kochanowicz – „napawają przerażeniem, ten homo oeconomicus wraz ze swoim habitusem jawi się
jako człowiek skrajnie egoistyczny i aspołeczny, który jest przejawem triumfu logiki kupieckiej i porządku handlowego”11.
Przywołane uwarunkowania wizji człowieka funkcjonującego w sytuacji wolnorynkowej
stawiają – głównie dla nauki, ale również dla praktyki – nowe wyzwania. Istnieje nieuchronna
potrzeba – głównie przed pedagogiką (w tym pedagogiką pracy), jak słusznie zauważa
T. Pilch i wielu innych badaczy –znalezienia optymalnej odpowiedzi na pytanie o to, czy rywalizacja i dążenie za wszelką cenę do osiągania sukcesu uznać za zasadnicze składniki wychowania, czy zachować „swój pierwotny, przyrodzony dar wspomagania człowieka – w tym
przypadku pracownika , rozwijania jego uzdolnień i emocji, budowania świata humanitarnych
7

S. M. Kwiatkowski, Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.) Zawód i praca w świecie urynkowania i konkurencji globalnej, „Studia Pedagogiczne” LXV, , Warszawa 2012,
s. 171-172.
8
Zob. E. Potulicha, Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji, [w:] A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, , Kraków 2005, s. 33-47.
9
D. Bridges, Enterprise and Lideral Education, „Journal of Philosophy of Education” 1992, vol. 26, no. 1,
s. 95.
10
E. Fromm, Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994, s. 62.
11
J. Kochanowicz, Homo oeconomicus, „Res Publica Nowa” 1997, nr 1-2, s. 35.
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wartości, w którym spotykamy drugiego człowieka nie jako rywala, lecz partnera, z którym
tworzymy wspólnotę”12. Trzeba mieć nadzieję na to, że te dwa z natury rozbieżne podejścia
do wizji pracownika współczesnego rynku pracy umożliwią wypracowanie takiego sposobu
kształtowania osobowości człowieka (w tym kształtowania kompetencji społecznych), które
sprawią, że będzie on uznawał świat humanitarnych wartości i będzie potrafił zadbać o swe
umiejętności konkurowania i współzawodniczenia o dobrą dla siebie pozycję na rynku pracy,
że w tej rywalizacji potrafi być partnerem a nie rywalem. Jest to oczywiście kolejne ważne
wyzwanie, jakie wynika z realiów współczesnego rynku pracy. Prowadzone badania oraz codzienna obserwacja rynku pracy dostarczają wielu innych wyzwań, które formułowane są
zarówno pod adresem edukacji, różnych podmiotów gospodarki, czy wprost pod adresem
aktualnych i przyszłych pracowników. Nie sposób w tak skromnym materiale poświęcić im
więcej miejsca, zresztą nie to było celem autora, dlatego zainteresowanych tą problematyką
odsyłam do stosunkowo bogatej już literatury podejmującej tę problematykę13.

Wybrane problemy ludzi młodych wchodzących na rynek pracy
Podejmując rozważania dotyczące problemów ludzi młodych wchodzących na rynek pracy
warto mieć na uwadze, że jest to grupa zróżnicowana pod względem wieku. Tworzy ją młodzież ponadgimnazjalna będąca w wieku 16-19 lat, studenci między 19 a 25 rokiem życia,
a także absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie podejmujący studiów i absolwenci uczelni
wyższych. Możemy więc mówić o dwóch grupach ludzi młodych przechodzących ze „świata
edukacji” do „świata pracy”. Pierwsza, która oscyluje około 19-20 roku i druga w granicach
25-26 roku życia. Oznacza to, że młodzi pracownicy wchodzący na rynek pracy to ludzie
między 20-25 a 30 rokiem życia.
Warto również pamiętać, że są to grupy zróżnicowane pod względem płci i typu (kierunku) szkoły (uczelni), której są absolwentami. W grupie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dominują licealiści, których odsetek od kilkunastu lat systematycznie wzrastał, przy systematycznym spadku zainteresowania szkołami zawodowymi, a w konsekwencji spadkiem
liczby absolwentów wszelkiego rodzaju szkół zawodowych i ogólnozawodowych. Licea
ogólnokształcące wybiera ponad 50% dziewcząt będących w wieku ponadgimnazjalnym i ok.
34% chłopców. Podobna ilość chłopców wybiera szkoły zawodowe i technika jako kolejny
etap kształcenia ponadgimnazjalnego. Są to w zdecydowanej większości szkoły, które przygotowują młodzież do pracy w zawodach związanych z usługami i handlem. Od kilkunastu lat
obserwuje się rosnące zainteresowanie kształceniem w tzw. zawodach nowoczesnych, takich
jak: technik cyfrowych procesów graficznych, informatyk, specjalista public relations, pracownik nowoczesnych korporacji. W tym samym czasie zmalało zainteresowanie zawodami
tradycyjnymi, takimi jak: murarz, stolarz, ślusarz, hydraulik, elektryk, piekarz itp. Niemal
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T. Pilch, Spór o szkołę. Pomiędzy tradycją a wymogami współczesności, Warszawa 1999, s. 36.
W niniejszym podrozdziale wykorzystano fragmenty tekstu zatytułowanego „Pracownik na współczesnym rynku pracy” autorstwa Cz. Plewki („Problemy Profesjologii” 2013, nr 1, s. 57-72).
13
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zupełnie zanikło zainteresowanie zawodami takimi, jak: kowal, zdun, szewc czy wiele zawodów grupy rolniczej14.
W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach dla młodzieży największą popularnością cieszyły się kierunki inżynieryjno-techniczne (37,3% uczniów), które były oblegane przez chłopców. Dziewczęta najczęściej (86,5%) wybierały kierunki administracyjne i ekonomiczne15.
W grupie absolwentów szkół wyższych również obserwuje się duże zróżnicowanie zainteresowaniem kształcenia się na poszczególnych kierunkach. W okresie kilkunastu ostatnich
lat najpopularniejszymi kierunkami studiowania są kierunki ekonomiczne i administracyjne
oraz pedagogiczne. Na kierunkach technicznych zainteresowanie to jest znacznie mniejsze,
pomimo rosnącego zapotrzebowania na tego typu absolwentów. Pod względem potrzeb rynku
pracy, a tym samym możliwości zatrudnienia, w najgorszej sytuacji są absolwenci architektury i budownictwa. Natomiast w najlepszej sytuacji znajdują się absolwenci studiów medycznych oraz inżynieryjno-technicznych. Niemal dziewięciu na dziesięciu absolwentów tych
kierunków w ostatnich 5 latach znajdowało zatrudnienie niemal bezpośrednio po ukończeniu
studiów16.
Z badań prowadzonych wśród pracodawców wynika, że wykształcenie nie zawsze stanowi dominujące kryterium, jakie biorą oni pod uwagę przy wyborze kandydata do zatrudnienia,
chociaż w ostatnich latach można zaobserwować wzrastającą rangę wykształcenia wyższego
na rynku pracy i edukacji. Tylko w niektórych branżach (głównie podmiotach edukacyjnych –
szkoły i placówki oświatowe, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz kultury i rekreacji)
pierwszym i najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu nadal stanowią kwalifikacje (posiadanie wykształcenia wyższego). W takich branżach jak: przemysł,
budownictwo, handel, transport i gospodarka magazynowa itp. osób z wykształceniem wyższym poszukuje się znacznie rzadziej. Coraz częściej w tych branżach poszukuje się absolwentów legitymujących się wykształceniem średnim kierunkowym lub zasadniczym zawodowym o kwalifikacjach odpowiadających profilowi produkcji bądź świadczonych usług,
biorąc pod uwagę tzw. zawód kluczowy dla firmy (na przykładzie przeprowadzonych badań
wśród 1308 pracodawców województwa zachodniopomorskiego, potrzeby wymaganego wykształcenia przy zatrudnianiu absolwentów ilustruje wykres – rys. 1).

14

Zob. Młodzi na rynku pracy pod lupą. Raport 2014: Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy
przedsiębiorstw MŚP, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm; Raport Pierwsze kroki na rynku pracy.
Międzynarodowe badania studentów i absolwentów, Deloitte, kwiecień 2013.
15
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, s. 73-74.
16
J. Gontarek, J. Politańska, P. Stanisławski, Problemy ludzi młodych na rynku pracy, Forum Młodych Lewiatan, Warszawa 2015, s. 5.
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Rys. 1. Wymagane wykształcenie, jakie powinna posiadać osoba ubiegająca się o zatrudnienie
w zawodzie kluczowym w woj. zachodniopomorskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy zmian na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego
w latach 2009-2013, WUP Szczecin, 2014.

Badani pracodawcy uznali, że obok wymaganego wykształcenia, jakie powinien posiadać
absolwent każdego typu szkoły lub uczelni ubiegający się o zatrudnienie powinien być:
− zainteresowany branżą,
− aktywny w pracy i wykazujący inicjatywę,
− zdolny do wykonywania ciężkich, czasami nudnych zadań,
− asertywny,
− elastyczny i zdolny do adaptacji w zmieniających się warunkach,
− przygotowany do samodzielnego uczenia się,
− świadomy swoich kompetencji i potrafiący korzystać ze swojego potencjału,
− samodzielny,
− zdolny do korzystania z nowoczesnych mediów, nowych technologii informatycznych
i elektronicznych oraz zmieniającej się treści i narzędzi pracy,
− zdolny do stymulowania rozwoju własnego (zwłaszcza rozwoju zawodowego) i rozwoju
firmy, w której pracuje,
− biegle władający w mowie i piśmie przynajmniej jednym językiem zachodnim (najlepiej
angielskim),
− zdolny do transdyscyplinarnego postrzegania swojego zawodu,
− zdolny do pracy w grupie i odnajdywania swojego miejsca w hierarchii społecznej firmy,
− odpowiedzialny.
To tylko niektóre cechy, które powinny charakteryzować współczesnego absolwenta zamierzającego w krótkim czasie po ukończeniu szkoły lub studiów znaleźć zatrudnienie.
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W przeciwnym wypadku powiększa on grono absolwentów bezrobotnych, a tym samym ma
udział w pogorszeniu sytuacji młodych wchodzących na rynek pracy.
Bezrobocie w środowisku ludzi młodych (osób znajdujących się między 20 a 30 rokiem
życia) jest jednym z najistotniejszych problemów, z jakimi muszą się oni zmierzyć w momencie przechodzenia ze świata edukacji do świata pracy. Problem ten, mimo stale powiększającej się liczby absolwentów legitymujących się posiadanym dyplomem akademickim,
ciągle rośnie. W pewnym sensie jest to skutek braku dobrej prognozy dotyczącej rynku pracy
i związanego z tym niedostosowania oferty edukacyjnej do rzeczywistych, bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy, ale również trudności gospodarczych, z jakimi ciągle w ostatnich
latach borykają się pracodawcy, a także tzw. zjawiska segmentacji rynku pracy.
Trudności gospodarcze, z którymi borykają się pracodawcy (potencjalni homo faberzy
nowych miejsc pracy) w sposób bezwzględny mają wpływ na liczbę nowych ofert kierowanych do młodzieży (absolwentów szkół i uczelni) ubiegającej się o zatrudnienie. Im gorsza
ogólna sytuacja gospodarcza w kraju bądź w konkretnej firmie, tym gorsze położenie ludzi
młodych wchodzących na rynek pracy i dłuższy czas pozostawania bez pracy. Pracodawcy
częściej „sięgają” po pracowników zatrudnionych czasowo i pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wprowadzają nowe technologie i systemy organizacyjne, w których
część czynności, które w okresie minionym wykonywał człowiek po zmianie wykonują maszyny, urządzenia, a niekiedy również roboty. Wszystko to sprawia, że następuje rozwój elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia, które zwykle ograniczają dostęp do rynku
pracy dla ludzi młodych będących bez doświadczenia. Poprawa wskaźników ekonomicznych
nie oznacza jednak, że kończą się kłopoty młodych osób ze znalezieniem pracy. Z reguły są
oni zaliczani do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy. Mimo iż świeże umysły
pełne nowych pomysłów oraz mnóstwo zapału do pracy stanowią – jak twierdzi K. Drda –
zalety osób młodych, to z drugiej strony brak doświadczenia i obycia na rynku często zmniejsza, a niekiedy wręcz przekreśla szansę na znalezienie dobrej posady17.
Defaworyzacja młodych ludzi wchodzących na rynek pracy wynika głównie z segmentacji rynku pracy, podzielonego na stabilny rynek etatowych pracowników (zwłaszcza pracowników wykazujących się dużym doświadczeniem praktycznym) i rynku pracowników tymczasowych, zatrudnianych często na podstawie umów charakteryzujących się niepewnością,
zagrożonych ponownym bezrobociem. Taka segmentacja, jak trafnie zauważa K. Szafraniec,
zwiększa ryzyko niepewnego startu w dorosłe życie18.
W pewnym stopniu winę za zjawisko segmentacji i niekorzystną w niej sytuację młodych
ludzi ponoszą sami młodzi, którzy w czasie nauki szkolnej (a zwłaszcza studiów wyższych) –
poza nielicznymi wyjątkami – nie dążą do zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie
nauki.
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K. Drda, Dyskryminacja na polskim rynku pracy – aspekt młodzieży, Zeszyty Naukowe ZPSB, „Firma
i Rynek” 2012, nr 1, s. 105.
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K. Szafraniec, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
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Perspektywy dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy
Prowadząc rozważania dotyczące ludzi młodych funkcjonujących bądź wchodzących na
współczesny rynek pracy należy dostrzegać nie tylko ich trudności, ale mieć w polu widzenia
również perspektywy jawiące się przed tą grupą społeczną. Tymczasem rozważania dotyczące
perspektyw podejmowane zarówno w literaturze, jak również w licznych debatach dotyczących współczesnego rynku pracy schodzą raczej na drugi plan. Zwykle zdominowane są przez
eksponowanie trudności, z jakimi borykają się pracodawcy funkcjonujący w obecnych realiach gospodarczych i społecznych. Eksponowane są braki, jakie w opiniach pracodawców
charakteryzują współczesnych absolwentów różnych szczebli edukacji.
Nie milkną wzajemne oskarżenia przedstawicieli rynku pracy kierowane pod adresem
szkół i uczelni, a tych ostatnich pod adresem pracodawców. Sytuacja ta nie sprzyja poszukiwaniu wspólnego pola działań, które w sposób bezwzględny, w najbliższym czasie byłyby
w stanie ją zmienić w trosce o tworzenie lepszych warunków dla młodych osób przechodzących ze świata edukacji do świata rynku pracy, zlikwidować lub co najmniej odmienić ową
tendencję. Również niewiele w tym względzie wnoszą rządowe programy podejmowane
z myślą o sytuacji rynku pracy ludzi młodych, aczkolwiek dobrze, że się one pojawiają.
Świadczy to o tym, że w środowisku władzy istnieje świadomość trudnej sytuacji, z jaką borykają się młodzi wchodzący na współczesny rynek pracy, a także świadomość tego, że
w niedalekiej przyszłości to od tej grupy społecznej zależeć będą warunki, z jakimi zderzać
się będą następne pokolenia.
Coraz częściej szans dla ludzi młodych, którzy systematycznie wchodzić będą na rynek
pracy poszukuje się w uwarunkowaniach demograficznych, przyjmując, że niż demograficzny
skutkować będzie eliminacją z rynku edukacji szkół i uczelni słabych, a tym samym tworzenie kierunków kształcenia lepiej dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zatroskanych o to,
żeby zakładane przez nie efekty kształcenia były lepiej skorelowane z oczekiwanymi kompetencjami, które w ocenie pracodawców winny charakteryzować ich absolwentów. Jest to
szansa na to, że absolwenci wszelkiego typu szkół i uczelni obok tzw. kompetencji twardych
będą mieć większe szanse na pozyskiwanie tzw. kompetencji miękkich, które w obecnych
warunkach przez dużą część pracodawców uznawane są za niezwykle istotne.
Uwarunkowania demograficzne skutkować będą również tym, że w najbliższych latach
duża część (większa niż w poprzednich okresach) osób z racji uzyskiwania odpowiedniego
wieku przechodzić będzie na emeryturę, zwalniając tym samym miejsca dla ludzi młodych.
Pamiętać jednak trzeba, że jest to jedynie szansa dla części ludzi młodych (zwłaszcza tych,
którzy będą mieć lepsze przygotowanie zawodowe, połączone zwykle z doświadczeniem,
preferowanym tak mocno przez pracodawców). W interesie ludzi młodych (uczących się
i studiujących) powinna być troska o to, żeby w trakcie swojej edukacji pozyskać jak największe doświadczenie przez udział we wszelkiego rodzaju praktykach, stażach, czy też wolontariacie lub sezonowej pracy w okresach wolnych od nauki.
Perspektywie jawiącej się dla ludzi młodych , wynikającej z uwarunkowań demograficznych, musi towarzyszyć zmiana świadomości zarówno ludzi młodych aspirujących do wejścia
na rynek pracy, jak również pracodawców. Muszą być oni świadomi po pierwsze – tego, że
same zmiany demograficzne niczego nie rozwiążą. Muszą oni w sposób umiejętny potrafić
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korzystać z uwarunkowań wynikających z tych zmian. Po drugie zarówno „wchodzenie” na
rynek pracy, jak również „odchodzenie” z tego rynku nie jest aktem jednorazowym, lecz
pewnym procesem. Po trzecie, w przypadku ludzi wchodzących na ten rynek jest to szansa
głównie dla osób aktywnych, natomiast w przypadku pracodawców szansa ta tkwi głównie
w zastąpieniu ludzi odchodzących na emeryturę osobami o kwalifikacjach odpowiadających
rzeczywistym potrzebom bieżącym i perspektywicznym swojej firmy.
Pewna szansa na poprawę sytuacji ludzi młodych wchodzących na współczesny rynek
pracy tkwi również w lepszym niż dotychczas sposobie spożytkowania środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. To lepsze wykorzystanie powinno się przejawiać w poprawie sytuacji gospodarczej sprzyjającej tworzeniu większej ilości nowych miejsc pracy, a tym
samym systematycznym zmniejszaniu zjawiska bezrobocia, uruchamianiu wszelkiego rodzaju
programów wspierania ludzi młodych w zakresie ich rozwoju zawodowego, a także tworzeniu
warunków do podejmowania przez ludzi młodych własnej działalności gospodarczej. Raport
Aktywni + Młodzi Polacy na rynku pracy wskazuje na to, że tylko 4% młodzieży wchodzącej
na rynek pracy decydowała się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej19.
Młodym ludziom wchodzącym na współczesny rynek pracy oprócz możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej sprzyjają także Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Sprzyjają każdemu, kto potrafi opracować przemyślany biznesplan. Ułatwiają one start w biznesie dzięki prowadzeniu firmy na zasadach pionu AIP, bez
konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co w sposób znaczący ogranicza
koszty, biurokrację oraz ryzyko, jakie podejmują młodzi przedsiębiorcy. Pozwalają tym samym zaoszczędzić czas i środki potrzebne na rozpoczęcie działalności.
Ważną szansą dla ludzi młodych na perspektywiczną zmianę ich sytuacji na rynku pracy
stanowi to, że zostali oni wychowani w świecie nowych technologii, a dzięki powszechnej
dostępności do programu Erasmus i swobodnego przemieszczania się posiadają umiejętności
posługiwania się językiem obcym, dobrze czują się w środowisku międzynarodowym, a mobilność nie stanowi dla nich problemu. Świetnie radzą sobie z wszelkiego rodzaju nowinkami
technologicznymi, szybko się z nimi oswajają i potrafią je wykorzystać w rozwiązywaniu
problemów bądź ułatwianiu sobie funkcjonowania. Są to bardzo cenne atuty dla lepszego ich
sytuowania na rynku pracy.
Lepszych perspektyw dla ludzi młodych wchodzących na współczesny rynek pracy można również upatrywać w tym, że znana i obserwowana w ciągu ostatniego okresu rywalizacja
i tzw. „wyścig szczurów” zostaje częściowo wypierana i zastępowana skłonnością do współpracy. Współpraca ta jest niezbędna między podmiotami edukacji i rynku, a także między
poszczególnymi osobami pretendującymi do wejścia na rynek pracy. Obserwując zachowanie
się zarówno podmiotów rynku pracy, jak również poszczególnych jednostek można przypuszczać, że współpraca ta będzie w sposób permanentny przyczyniać się do poprawy sytuacji ludzi młodych, którzy już teraz organizując się, tworząc rozmaite grupy społeczne, chętnie
dzielą się wiedzą, swoim doświadczeniem i pomysłami. Jest to dobry prognostyk na najbliższą przyszłość do tego, żeby tworzyć lepszy start dla młodych osób, a dla ich pracodawców
sposób na pozyskiwanie coraz lepszych jakościowo pracowników.

19

Raport Aktywni + Młodzi Polacy na rynku pracy, http://startdokariery.pl/up.content/uploads/2014/raport.pdf
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Zakończenie
Rozważania podjęte w niniejszym tekście z całą pewnością nie wyczerpują problematyki dotyczącej sytuacji młodych ludzi na współczesnym rynku pracy. Bez wątpienia jest ona niezwykle złożona i co więcej, bardzo zmienna w czasie. Zmiany te dotyczą różnych aspektów
rynku pacy, a także podmiotów, które w sposób bezpośredni bądź pośredni mają wpływ na
sytuację, w jakiej przychodzi żyć i funkcjonować ludziom młodym zarówno w trakcie nauki
(przygotowywania się do wejścia na rynek pracy), jak również w trakcie poszukiwania oferty
pracy i samej pracy (a zwłaszcza w okresie tzw. adaptacji społeczno-zawodowej).
W materiale tym ukazano jedynie niektóre aspekty dotyczące specyfiki współczesnego
rynku pracy z próbą wyeksponowania wyzwań, jakie stoją przed samym rynkiem i ludźmi
młodymi pretendującymi do pracy na tym rynku. Potrzebą niezwykle istotną jest podjęcie
wspólnych działań różnych podmiotów rynku pracy, edukacji, a także aparatu władzy, zmierzających do wypracowania harmonijnej polityki państwa w zakresie współdziałania podmiotów rynku pracy, edukacji i wszelkiego rodzaju instytucji pracujących na rzecz tworzenia optymalnych warunków dla młodych ludzi przechodzących ze świata edukacji do świata pracy.
Przygotowanie się do wejścia na rynek pracy i swobodnego poruszania się na tym rynku
stanowi również ogromne wyzwanie dla samych kandydatów wchodzących na ten rynek, którzy muszą mieć świadomość, że to w dużym stopniu od nich zależy ich przyszłość zawodowa.
W trosce o własną przyszłość muszą być niezwykle aktywni zarówno w czasie, kiedy przygotowują się (w szkole bądź na uczelni) do wejścia na ten rynek, jak również przez cały czas
funkcjonowania na tym rynku. Dlatego korzystając z wszelkich dostępnych możliwości muszą zabiegać o to, żeby nie tylko być dobrze przygotowanymi w zakresie nabytej wiedzy
i ukształtowanych umiejętności, ale zdobyć maksimum doświadczenia, które sprawi, że będą
oni dla przyszłego pracodawcy atrakcyjnymi kandydatami do ich zatrudnienia.
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