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Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych 
wartości. Młodzi na rynku pracy

Jeśli chodzi o karierę zawodową, to tradycyjny paradygmat nie tylko nie przystaje 
do aktualnych realiów organizacyjnych, ale przede wszystkim do charakterystyki 
pracowników, których kolejne pokolenia wchodzą na rynek pracy. Uważa się, że 
dla młodego pokolenia praca nie stanowi wartości samej w sobie, a jest raczej 
źródłem osiągania innych celów, takich jak rozwój osobisty czy realizowanie pasji. 
Przedmiotem artykułu jest określenie znaczenia kariery zawodowej dla młodych 
ludzi i jej pozycji wśród innych wartości ważnych w życiu oraz czynników istot-
nych w karierze zawodowej. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. 
Podstawowym źródłem danych empirycznych były badania ankietowe przeprowa-
dzone wśród 530 osób młodych z województwa podlaskiego.

Słowa kluczowe: kariera zawodowa (career), wartości ważne w życiu (life values), praca zawodowa 
(professional work)

Wprowadzenie

Kariera zawodowa jest zjawiskiem wielowymiarowym. Dla jednych oznacza dobrze 
płatną pracę i prestiżowe stanowisko, dla innych możliwość samorealizacji i ciągły 
rozwój. Co więcej, postrzeganie kariery jest ściśle związane z wiekiem i aktualnymi 
potrzebami, wynikającymi z wielu zmiennych, począwszy od zmian biologicznych, 
poprzez psychologiczne, a skończywszy na aktualnie pełnionej funkcji w społe-
czeństwie (De Lange i wsp., 2006). Pomimo szerokiego zainteresowania karierą za-
wodową wśród naukowców różnych dziedzin i dyscyplin: socjologii, psychologii, 
ekonomii i zarządzania, wiele prowadzonych badań dotyczy indywidualnych lub  
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organizacyjnych czynników wpływających na kształtowanie się kariery (Adcroft, 
2013; Riordan, Louw-Potgieter, 2011). W rozważaniach nad karierą zawodową jest 
często pomijana kwestia wieku (Heijden i wsp., 2008). Obecnie współistnieje obok 
siebie wiele różnych generacji pracowników. Na rynek wchodzą też jej nowi przed-
stawiciele. Poszczególne pokolenia charakteryzują się pewnymi odrębnymi cechami. 
Uważa się, że młode pokolenie traktuje pracę nie tylko w kategoriach źródła dochodu, 
ale również jako miejsce realizowania własnych celów rozwojowych i aspiracji oraz 
miejsce, w którym można osiągnąć niezależność i potwierdzić własną wartość. O ile 
dla starszego pokolenia kariera zawodowa wiązała się z ciężką pracą i rzetelnie wyko-
nywanymi obowiązkami, co często skutkowało brakiem równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym (Rusak, 2013, s. 11–12), o tyle dla młodszej generacji istot-
ne są możliwości rozwoju, zdobywanie nowej wiedzy i dokształcanie się (Broadbridge 
i wsp., 2007; Terjesen i wsp., 2007; Martins, Martins, 2012; De Cooman, Dries, 2012; 
Kumpikaite-Valiūniene i wsp., 2016). Oprócz innego podejścia do pracy młodych 
ludzi charakteryzują odmienne wartości, postawy i oczekiwania (Eisner, 2005; Ng  
i wsp., 2012). Szczególnie wiele badań na ten temat prowadzono w Polsce po zmia-
nach systemowych w 1989 roku. W. Anasz (1995) podjął próbę ustalenia hierarchii 
wartości osób w wieku 18–30 lat. Na pierwszym miejscu ulokowały się: przyjaźń, na-
stępnie wolność, szczęście, sprawiedliwość, dopiero potem wykształcenie, jeszcze ni-
żej wartości religijne. Rodzina i praca znalazły się na końcu pierwszej dziesiątki prefe-
rowanych wartości. Podobnie wskazują badania przeprowadzone w 2007 roku, gdzie 
wśród najistotniejszych wartości wymieniono kolejno: rodzinę, zdrowie, przyjaciół 
(Strózik, 2014). Kariera zawodowa znalazła się dopiero na dziewiątym miejscu wśród 
12 wymienionych wartości. 

Badania hierarchii wartości młodych osób mają ogromne znaczenie praktyczne, 
gdyż określony system wyznacza sposób zachowania tych osób, ich postępowanie  
i preferencje wyboru pracy, zawodu czy organizacji. Jest to niezwykle cenny materiał 
dla zarządzających organizacjami, zwłaszcza że wartości te mogą ulegać zmianom 
na przestrzeni lat. Oznacza to, że praktyki zarządzania pracownikami w organizacji, 
które były stosowane do tej pory, dzisiaj mogą już nie być przydatne. Celem pre-
zentowanego artykułu jest określenie znaczenia kariery zawodowej w życiu osób 
młodych na tle innych wartości oraz wskazanie czynników, które są dla nich naj-
istotniejsze w karierze zawodowej.

Zmiany w podejściu do kariery zawodowej

W literaturze spotkać można dużą różnorodność definicji terminu „kariera zawo-
dowa” (tab. 1). Większość klasycznych interpretacji tego pojęcia wskazuje, że jest 
to sekwencja pozycji związanych z zatrudnieniem i doświadczeniem zdobywanym 
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przez jednostkę w dłuższym horyzoncie czasowym, nawet w ciągu całego jej życia 
(Szczupaczyński, 1996). Ciekawą definicję prezentuje współcześnie A. Miś (2006, 
s. 483), pisząc, że kariera zawodowa jest „szansą jednostki na urzeczywistnienie 
koncepcji siebie”, co uwzględnia subiektywny wymiar przebiegu kariery. Znaczna 
część współczesnych poglądów na karierę zawiera dwa aspekty – z jednej strony 
są to doświadczenia związane z pracą, a z drugiej – jej powiązania z życiem osobi-
stym, wskazując na zbieżność celów osobistych i zawodowych. Z pewnością można 
stwierdzić, że kariera zawodowa jest kategorią dynamiczną, podlegającą zmianom 
ze względu na dążenie jednostki do samodoskonalenia, rozwoju i samorealizacji 
(Abramo i wsp., 2014).

Tabela 1. Definicje kariery zawodowej 

Autor Definicja
Doroszewski, 1961, s. 569 Przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia 
Greenhaus, Callanan, 
1994, s. 5

Jakość doświadczeń skoncentrowanych na pracy, wyznaczających 
kierunek jakości życia jednostki 

Szczupaczyński, 1996, s. 5 Sekwencja stanowisk pracy i zawodów, jakie pracownik zajmuje  
i wykonuje w czasie zatrudnienia w określonej organizacji lub  
w całym okresie swojej aktywności zawodowej 

Kargulowa, 2005, s. 21 Lista wydarzeń składających się na życie, sekwencje zawodów  
i innych ról życiowych, które razem wyrażają stosunek do danej oso-
by, do pracy w aspekcie jej całkowitego procesu rozwojowego

Miś, 2006, s. 483 Szansa jednostki na urzeczywistnienie koncepcji siebie
Kwiatkowski, Sirojć,  
2006, s. 4

Powiązana ze sobą relacja życia i pracy, w której planowanie kariery 
jest powiązane z planowaniem życiowym, przekształcając się bardziej 
w zarządzanie swoim życiem

Adekola, 2011, s. 100 Proces trwający przez całe życie i składający się z sekwencji aktywno-
ści, postaw, powiązanych stanowisk i zachowań, które mają miejsce  
w życiu zawodowym jednostki

Źródło: opracowanie własne

Znaczna część literatury wskazuje na odchodzenie od tradycyjnej kariery, cha-
rakteryzującej się długoterminowym zatrudnieniem w małej liczbie organizacji, 
lojalnością wobec firmy i zaangażowaniem na rzecz stabilności zatrudnienia (Ba-
ruch, Vardi, 2015; Sullivan, Baruch, 2009; Zaleska, de Menezes, 2007). Powoduje 
to przełom paradygmatyczny: w miejsce kariery zawodowej opartej na tradycyjnym 
kontrakcie zatrudnienia pojawia się nowa kariera – krótkotrwała, fragmentaryczna, 
postępująca nieliniowo, w wielu organizacjach i zarządzana przez jej indywidualne-
go realizatora (Hall, 1996, za: Bohdziewicz, 2010; Arnold, 2001; Hall, 2004). Na tej 
podstawie sformułowano pierwszą hipotezę badawczą:
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Hipoteza 1. Stabilność zatrudnienia nie jest dla młodych osób istotnym czynnikiem w ka-
rierze zawodowej.

Współczesne podejście do kariery charakteryzuje się brakiem granic w kontek-
ście organizacji czy zawodu i dużą zmiennością oznaczającą samodzielne i dyna-
miczne kierowanie jej ścieżki przez jednostkę w celu zaspokojenia swoich potrzeb 
(Hall, 2004). Wskazuje to, że zarządzanie karierą zawodową jest raczej umiejsco-
wione w jednostce, a nie organizacji. Powoduje to przesunięcie pewnych wartości 
związanych z pracą (Bohdziewicz, 2010):

■ zaangażowanie w wykonywaną pracę w miejsce lojalności organizacyjnej;
■ tworzenie kariery opartej na indywidualnej przedsiębiorczej niezależności  

w miejsce oczekiwania kształtowania jej przez organizację;
■ orientacja na motywację wewnętrzną związaną z satysfakcją z pracy w miejsce 

zewnętrznej opartej np. na nagrodach finansowych.
Osoby młode poszukują w pracy przede wszystkim tego, co w ich odczuciu po-

winny robić w życiu zawodowym i co będzie im sprawiać satysfakcję (Mazurkiewicz, 
Moczulska, 2014). Co do roli wynagrodzenia, to zdania na ten temat są podzielone. 
Część badaczy wskazuje, że wynagrodzenie dla pokolenia młodych osób jest mało 
istotne (Andrałojć, Ławrynowicz, 2012), podczas gdy inni sugerują, że stanowi ono 
ważny albo nawet najważniejszy aspekt ich pracy (Eisner, 2005, Hite, McDonald, 2012; 
Lowe i wsp., 2008). Wobec tego zaproponowano następującą hipotezę badawczą:

Hipoteza 2. Satysfakcja z pracy ma dla młodych ludzi większe znaczenie niż wynagrodzenie.
Dotychczas stosowane przez menedżerów instrumenty zarządzania pracowni-

kami w kształtowaniu ich ścieżek kariery mogą okazać się nieefektywne w przy-
padku młodych osób, które charakteryzują się nowym spojrzeniem na pracę i jej 
rolę w życiu. W tabeli 2 zestawiono najistotniejsze zmiany w podejściu do kariery 
zawodowej.

Tabela 2. Tradycyjna a współczesna kariera zawodowa

Tradycyjna kariera zawodowa Współczesna kariera zawodowa
Podstawą kariery zawodowej jest spełnienie 
przez jednostkę odgórnie zdefiniowanych wy-
mogów zawodowych w organizacji

Podstawą kariery zawodowej jest niezależne bu-
dowanie przez jednostkę własnej atrakcyjności 
rynkowej i bycia zatrudnionym (employability)

Ścieżka kariery zawodowej wyznaczana jest 
(formalnie lub nieformalnie) przez organizację

Kariera zawodowa zarządzana jest indywidual-
nie przez jednostkę z uwzględnieniem wymo-
gów rynku pracy

Tożsamość pracownicza zorientowana jest 
organizacyjnie

Tożsamość pracownicza zorientowana jest 
profesjonalnie

Źródło: opracowanie własne na podst. Bohdziewicz, 2010
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Wyniki badań

Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku wśród osób młodych województwa 
podlaskiego. Główny Urząd Statystyczny definiuje osoby młode jako ludność w wie-
ku 15–34 lata (GUS, 2010). Natomiast znaczna część mierników odnoszących się do 
sytuacji osób młodych na rynku pracy, wyznaczanych poprzez BAEL lub Komisję 
Europejską, dotyczy kategorii wiekowej 15–24 lata lub nieco szerzej 15–29 lat. W oma-
wianych badaniach przyjęto, że młodzi ludzie to osoby w wieku 15–29 lat. Zaprezen-
towane wyniki są fragmentem szerszych badań przeprowadzonych w ramach projektu 
„Podlaskie otwarte na młodych” (Kobylińska i wsp., 20161. Badania przeprowadzono 
z wykorzystaniem zaprojektowanego w tym celu zestandaryzowanego kwestionariu-
sza badawczego za pomocą techniki ankietowania PAPI (Paper and Pencil Interviewing). 

W badaniu wzięło udział 530 młodych osób, w wieku 15–29 lat. W tabeli 3 znaj-
duje się charakterystyka podstawowych danych dotyczących respondentów. 

Tabela 3. Charakterystyka respondentów

Cechy respondentów Udział % w ogólnej liczbie
Płeć
kobieta 48
mężczyzna 52
Wykształcenie
podstawowe   8
gimnazjalne   9
zasadnicze zawodowe 12
średnie 46
wyższe 24
Wiek
15-18 lat 12
19-24 lat 51
25-29 lat 37
Status respondenta
pracuje i/lub uczy się/dokształca się 40
nie pracuje, nie uczy się, nie dokształca się 57
przebywa w zakładzie karnym/ośrodku resocjalizacyjnym   3

Źródło: opracowanie własne

1 Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Podlaskie otwarte na młodych”, 
koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

ZZL(HRM)_2018_1(120)_Samul_J_Kobylinska_U_Rollnik-Sadowska_E_87-98



92 Joanna Samul, Urszula Kobylińska, Ewa Rollnik-Sadowska

Rozkład badanych ze względu na płeć kształtuje się w następujący sposób: 52% 
stanowią mężczyźni, natomiast 48% – kobiety. Połowa respondentów to osoby  
w wieku 19–24 lata (51%). Pozostała część to osoby w wieku 25–29 lat (37%) i poni-
żej 19 lat (12%). Zdecydowana większość (80%) posiada wykształcenie co najmniej 
średnie. Nieco mniej niż połowa badanych pracuje lub uczy się, lub jednocześnie 
i pracuje, i uczy się, lub dokształca (łącznie 40%). Ponad połowa badanych osób 
młodych (57%) nie pracuje, ani się nie uczy, ani nie dokształca. Wysoki procent 
ostatnio wskazanej grupy respondentów jest ściśle związany z założeniami badaw-
czymi realizowanego projektu, którego celem było między innymi badanie opinii 
młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wśród najistotniejszych wartości ważnych w życiu młodych ludzi znalazła się 
rodzina i przyjaciele, następnie realizowanie swoich pasji i spokojne życie (wykres 1). 
Kariera zawodowa znalazła się dopiero na siódmym miejscu, tuż przed rozrywką. 
Została ona wskazana jako zdecydowanie ważna lub raczej ważna wartość w życiu 
przez 76%, natomiast rozrywka przez 78%. Zatem obie wartości zostały ocenio-
ne bardzo podobnie, co tłumaczyć można młodym wiekiem respondentów. Nieco 
lepiej została oceniona inna wartość związana z pracą zawodową: pieniądze, które 
znalazły się na szóstej pozycji, i 85% respondentów wskazało, że są one zdecydo-
wanie lub raczej ważne. Rozwój osobisty, który może być związany z pracą, ale nie 
musi, znalazł się na piątym miejscu wśród jedenastu wartości.

Wykres 1. Wartości ważne w życiu osób młodych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Dokonano również zestawienia wymienionych czynników w pewne grupy tema-
tyczne. Przedstawiona dalej mapa semantyczna (rys. 1) wskazuje, że grupa wartości 
związanych z pracą zawodową, w tym podejście do kariery zawodowej, ma zdecy-
dowanie mniejsze znaczenie niż wartości dotyczące rodziny (średnia odpowiednio: 
4,06 i 4,49). Bardziej istotne dla młodych ludzi są również wartości związane z ich 
życiem osobistym i jego rozwojem (średnia 4,28). Natomiast rozrywka jest oceniana 
podobnie jak kariera zawodowa (4,02). Na ostatnim miejscu znalazły się działania 
określone mianem aktywności społecznej, które jako jedyna grupa uzyskały średnią 
ocenę poniżej 4. Otrzymane wyniki badań korespondują z cechami charakteryzu-
jącymi młodych ludzi. O ile dla starszego pokolenia praca ma ogromne znaczenie,  
a kariera zawodowa jest związana z ciężką pracą, o tyle dla młodszej generacji istot-
na jest jakość życia osobistego związana przede wszystkim z wartościami osobisty-
mi i samorealizacją (szczęście, miłość, przyjaźń, życie rodzinne, realizowanie pa-
sji). Praca jest traktowana jako warunek udanego, przyjemnego i ciekawego życia  
(A. Smolbik-Jęczmień, 2013). Młodzi wychowani w erze konsumpcjonizmu nie 
czują się również związani z tradycyjnymi wspólnotami, np. religią czy narodem 
(Boni 2011, s. 40–41).

Rysunek 1. Mapa wartości ważnych w życiu młodych osób

* średnia ocena grupy wartości w skali 1–5

Źródło: opracowanie własne
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Natomiast najistotniejsza w karierze zawodowej młodych osób jest rzeczywiście 
satysfakcja z pracy, która została oceniona średnio nieco wyżej niż wysokie wyna-
grodzenie (tab. 4). Potwierdzają to również pozostałe miary statystyczne. Oznaczać 
to może, że praca nie jest rozpatrywana przez młode osoby głównie w kontekście 
źródła dochodu. Na drugim miejscu znalazła się stabilność zatrudnienia, co może 
świadczyć o dość tradycyjnym podejściu do miejsca pracy i kariery zawodowej. Bez-
pieczeństwo związane z długotrwałym zatrudnieniem jest istotniejsze niż możliwo-
ści rozwoju, związane ze zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności oraz wykony-
waniem różnorodnych zadań.

Tabela 4. Znaczenie czynników organizacyjnych w karierze zawodowej wśród 
osób młodych

Czynnik średnia min max mediana domi-
nanta

Satysfakcja z wykonywanych zadań 4,4 1 5 0,78 5
Stabilność zatrudnienia 4,4 1 5 0,86 5
Przyjemne miejsce pracy 4,3 1 5 0,83 5
Wysokie wynagrodzenia 4,3 1 5 0,81 4
Możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności 4,1 1 5 0,90 4
Możliwość wykonywania różnorodnych zadań 4,0 1 5 0,92 4
Wykonywanie zadań zgodnych z posiadanymi 
kompetencjami

3,9 1 5 1,01 4

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły na zrealizowanie celu badania i określenie zna-
czenia kariery zawodowej wśród wartości młodych ludzi. Wyniki badań wskazują, 
że ciągle najistotniejszymi wartościami w życiu osób w wieku 15–29 lat są: rodzina, 
przyjaciele, realizowanie pasji czy rozwój osobisty. Kariera zawodowa traktowana 
jest raczej jako obszar życia, który powinien sprawiać satysfakcję i przyjemność, 
miejsce, w którym można się realizować, a nie warunek egzystencji finansowej. Ana-
liza wyników badań pozwoliła również na zweryfikowanie postawionych hipotez. 
Pierwsza hipoteza została zweryfikowana negatywnie – stabilność zatrudnienia ma 
jednak ciągle duże znaczenie dla młodych osób. Natomiast druga hipoteza została 
oceniona pozytywnie – satysfakcja z pracy ma dla młodych osób większe znaczenie 
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niż wynagrodzenie. Otrzymane wyniki badań mają swoje implikacje dla praktyki za-
rządzania pracownikami w organizacjach. Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno 
koncentrować się bardziej na zwiększaniu satysfakcji z pracy i zapewnieniu stabilno-
ści zatrudnienia niż podwyższaniu wynagrodzenia. 

Ograniczenia w przeprowadzonych badaniach mogą być związane z doborem 
próby badawczej, w której znaczna część osób to młodzi pozostający bez pracy. 
Stąd stabilność zatrudnienia może mieć tak duże znaczenie – większe, niż przypi-
suje to literatura tematu. Jednak pozytywne zweryfikowanie drugiej hipotezy, która 
brzmiała, że satysfakcja z pracy ma większe znaczenie dla młodych osób niż wyna-
grodzenie, skłania do uznania tego, że jednak próba badawcza nie miała tak istotne-
go znaczenia dla otrzymanych wyników badań. Wydaje się, że dla osób pozostają-
cych bez pracy będzie istotniejsze wynagrodzenie niż satysfakcja. W związku z tym 
można się raczej spodziewać, że badając tylko populację pracujących osób młodych, 
różnice dotyczące satysfakcji i wynagrodzenia byłyby jeszcze większe. 
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Professional Career Perception among Young People
Summary

The traditional paradigm of  a professional career not only does not fit to current 
organizational reality, but to a significantly greater extent to the characteristics of  
employees, the next generation of  which is entering the labor market. It is believed 
that work is not a value in and of  itself  for the young generation. It is considered 
as being only a base for achieving other values such as personal development and 
the pursuit of  a passion. The subject of  this article is the determination of  the im-
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portance of  a career for young people and its position among other values that are 
important in life. The main source of  empirical data consists of  surveys carried out 
among 530 young people of  the Podlaskie Voivodeship.

____________________
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