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Abstract
There is several generations of employees, functioning on Polish labour market. They have different 
attitude to work, professional development, varied expectations and aspirations, which stem from 
changing demographic, historical and economic circumstances, which particular generations func-
tion in. That variety poses a large challenge both members of intergenerational teams and managers, 
requires of a manager a skilful exploitation of different generations’ potential.
The aim of the article is reporting conditions shaping the present-day labour market. At first, authors 
suggest a definition of a generation on the labour market, then authors describe the phenomena shap-
ing the Polish labour market and talk over demographic, historical and economic circumstances of 
the passage of generations in Poland in the space of seventy years. In further part of the article authors 
conduct the critical analysis of the typology of labours generations, functioning in subject literature. 
Finally, authors characterize particular generations present on the Polish labour market both demo-
graphical and personal features.
Keywords: labour market, generation baby boomers, generation X, generation Y, generation Z.

JAK	ZDEFINIOWAĆ	POKOLENIE?

Termin pokolenie przywoływany jest najczęściej, gdy mówimy o kwestiach 
związanych z wiekiem (Parry, Urwin, 2011, 1-2). Służy „do dokonania ty-
pologii, wydzielającej jednorodne grupy osób, wyodrębnionych na pod-
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stawie wspólnych cech. Wyróżnić można – zgodnie z mannheimowską tradycją 
– cztery wykorzystywane w naukach społecznych podejścia do definiowania ter-
minu „pokolenie” (Szukalski, 2012, 12). Zgodnie z pierwszym z nich, pokoleniem 
określa się „ogół spokrewnionych jednostek, posiadających wspólnego przodka 
o tym samym dla wszystkich statusie rodzinnym” (Szukalski, 2012, 12). Następne 
podejście, typowe dla polityki społecznej „uwzględnia przede wszystkim (poten-
cjalną) aktywność zawodową, wyodrębniając osoby w  wieku przedprodukcyj-
nym, produkcyjnym i poprodukcyjnym” (Szukalski, 2012, 13). Trzecie podejście 
„ujmuje pokolenie jako grupę osób w zbliżonym wieku, tj. urodzonych w  tym 
samym okresie, z reguły analizowanym z punktu widzenia roku lub lat pięciu” 
(Szukalski, 2012, 13). Odmienne jest czwarte podejście, odwołujące się „do podo-
bieństwa kulturowego, wynikającego z wpływu traumatycznego doświadczenia, 
które odcisnęło swe piętno w sposobie myślenia w grupie osób rozpoczynających 
dorosłość, determinując przebieg ich życia i sposób definiowania rzeczywistości 
będący wyzwaniem dla sposobu dotąd rozpowszechnionego” (Szukalski, 2012, 
13). 

Z perspektywy relacji pracowników w miejscu pracy najbardziej adekwatna wy-
daje się być definicja zaproponowana przez Giddensa (Giddens, 2012, 1084) mó-
wiąca o tym, że pokolenie to ogół jednostek urodzonych i żyjących w tym samym 
czasie. O przynależności do pokolenia decyduje nie tylko rok urodzenia, lecz tak-
że wspólnota doświadczeń kształtowanych przez konkretne społeczeństwo. 

ZJAWISKA	KSZTAŁTUJĄCE	POLSKI	RYNEK	PRACY

Na obecną sytuację polskiego rynku pracy mają wpływ przede wszystkim cztery 
główne czynniki: starzenie się społeczeństwa, emigracja i  imigracja zarobkowa 
oraz drenaż mózgów. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym, 
dyskutowanym w  obrębie różnorodnych dyscyplin naukowych. Na tle konty-
nentu europejskiego, również w Polsce, jest ono szczególnie wyraźne - notujemy 
jeden z najniższych wskaźników dzietności przy równoczesnym wydłużaniu się 
średniego wieku Polaków. Zgodnie z danymi GUS (wszystkie dane pochodzą ze 
strony www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc) statystyczny mieszkaniec 
Polski w 2016 r. liczył przeciętnie (mediana wieku) 40,2 lat, w tym 38,6 lat w przy-
padku mężczyzn i  41,9 lat w  przypadku kobiet (różnica między mężczyznami 
i kobietami wynika z dłuższego trwania życia kobiet). Oznacza to, że na rynku 
pracy przeważają pracownicy należący do pokolenia X, o którym szczegółowo 
mowa w dalszej części opracowania, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że jest to 
pokolenie wyżu demograficznego, wypierające pokolenie baby boomers, także 
opisane w niniejszym artykule, które sukcesywnie kończy aktywność zawodową.

W Polsce, na przestrzeni lat 1990-2016 (w okresie gospodarki wolnorynkowej), 
następowały przesunięcia w tzw. ekonomicznych grupach wieku (przedproduk-
cyjna, produkcyjna, poprodukcyjna), co obrazuje postęp starzenia się społeczeń-
stwa. Liczebność i  udział ekonomicznej grupy wieku produkcyjnego (kobiety 
w wieku 18-59 lat, mężczyźni w wieku 18-64 lata) w ludności ogółem w latach 
1990-1999 nieznacznie, wraz z każdym rokiem, malały. Następnie w latach 2000-
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2009 liczebność i udział ludności z tej grupy wiekowej w ogólnej populacji rosły, 
co ma swoją przyczynę w wejściu na rynek pracy roczników należących do ostat-
niego odnotowanego w Polsce wyżu demograficznego (koniec lat 70. i początek 
lat 80. XX w.), czyli przedstawicieli pokolenia X. Od 2010 r. obniża się odsetek 
osób w  wieku produkcyjnym (w  2016 r. wyniósł 61,9%), co wynika zarówno 
z wchodzenia na rynek pracy znacznie mniej liczebnych roczników z lat 90. XX 
w., jak i z wychodzenia z rynku pracy (przejścia do grupy wieku poprodukcyj-
nego) licznych roczników osób urodzonych w trakcie przedostatniego wyżu de-
mograficznego w latach 50. XX w., czyli pokolenia baby boomers. Mimo to liczba 
osób w wieku produkcyjnym w 2016 r. nadal jest wyższa o 1,1% niż w 2000 r. 
i o 3,7% niż w 1990 r.

Zahamowaniu uległ proces starzenia się zasobów pracy, tzn. maleje liczba i od-
setek ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym (powyżej 44. roku życia), 
której udział w 2016 r. w ludności ogółem wynosi 22,8% i jest o 1,6% niższy niż 
w 2010 r. Jednocześnie odsetek ludności w wieku produkcyjnym mobilnym od 
ponad 20 lat kształtuje się na poziomie ok. 40%.

Pod pojęciem niemobilności pracowników w wieku 45-64 lata rozumiemy (Szu-
kalski, 2013, 3):

• kwalifikacyjną – pracownicy są mniej skłonni do dokształcania się,
• zawodową – pracownicy są mniej skłonni do zmiany wykonywanego zawodu, 

nawet w przypadku niemożności znalezienia pracy i długotrwałego bezrobo-
cia,

• przestrzennej – pracownicy zdecydowanie rzadziej decydują się na zmianę 
miejsca zamieszkiwania w związku ze zmianą pracy.

W latach 1990-2016 sukcesywnie zmniejszała się liczba ludności w wieku przed-
produkcyjnym i  na przestrzeni wymienionych lat spadła o  6,9 mln, a  udział 
w populacji ogólnej wynosił 17,9%, podczas gdy w roku 2000 odsetek ten wyno-
sił 24,4%, a w 1990 roku – 29%. Przyczyną jest sukcesywnie spadający przyrost 
naturalny, spowodowany spadkiem urodzeń żywych od nieco ponad 700 tys. 
w 1983 r. (kulminacja wyżu demograficznego) do nieco poniżej 400 tys. w 2016 
r., przy jednoczesnym pozostawaniu w latach 1983 – 2016 liczby zgonów na sta-
łym poziomie ok. 400 tys. osób w każdym roku. W latach 2002-2005 oraz od 2013 
r. mieliśmy do czynienia w Polsce z ubytkiem naturalnym. W latach 2006-2012 
przyrost naturalny nieznacznie wzrósł, co stanowiło pokłosie posiadania dzieci 
przez pokolenie wyżu demograficznego końca lat 70 i początku 80. XX w. 

Obserwowany jest dalszy wzrost liczby osób w  wieku poprodukcyjnym (męż-
czyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej). W 2016 r. w wieku poprodukcyj-
nym było ponad 7,8 mln osób (20,2% udziału w ogólnej populacji), podczas gdy 
w 2000 r. udział wynosił niecałe 15%, a w 1990 r. niespełna 13%. Z rynku pracy 
w ciągu kilku lat ostatecznie wyjdzie pokolenie eksplozji demograficznej (baby 
boomers), a w kolejnych latach stopniowo wychodzić będzie drugie pod wzglę-
dem liczebności pokolenie wyżu demograficznego (pokolenie X), których miejsce 
zajmować będą pokolenia niżu demograficznego (czy wręcz ubytku naturalnego), 
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czyli pokolenie Y i Z. Zgodnie z prognozami demografów odsetek ludzi w wieku 
poprodukcyjnym do 2050 r. podwoi się i wyniesie 30%, przy 15% w 2013 r. (Pro-
gnoza ludności na lata 2014-2050, 2014, 166).

ZJAWISKO	EMIGRACJI	ZEWNĘTRZNEJ

Z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, zjawisko migracji zewnętrz-
nej (zagranicznej) należy rozpatrywać przede wszystkim z punktu widzenia mi-
gracji z Polski do państw Wspólnoty oraz trzech państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Jedną z  czterech swobód 
wolnego rynku Unii Europejskiej jest swobodny przepływ osób. Wszyscy obywa-
tele Unii Europejskiej mają prawo do przemieszczania się, osiedlania, podejmo-
wania pracy czy działalności gospodarczej w dowolnym kraju Wspólnoty bez ko-
nieczności posiadania wizy czy zezwolenia na pracę. Obywatele jednego państwa 
Wspólnoty, podejmujący pracę w  innym państwie Unii, muszą być traktowani 
przez to państwo w  taki sam sposób, jak traktuje ono własnych pracowników. 
Równy dostęp jest gwarantowany także w dostępie do systemu zabezpieczenia 
społecznego (np. emerytur, zasiłków). Analogiczne swobody wolnego rynku obo-
wiązują w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z danymi GUS, zawartymi w raporcie Informacja o rozmiarach i kierun-
kach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2015 (raport z września 2016 r.), 
w latach 2004-2007 następował sukcesywny wzrost liczby migrujących. Następ-
nie po zauważalnym w latach 2008-2010 spadku liczby mieszkańców Polski prze-
bywających czasowo za granicą, w latach 2011-2015 znów następował coroczny 
wzrost liczby (tzw. zasobu imigracyjnego) Polaków w  innych krajach. Badanie 
zostało przeprowadzone na osobach, które zachowały zameldowanie na pobyt 
stały na terytorium Polski. Badanie nie dotyczy migracji krótkoterminowych (do 
3 miesięcy), w celu wykonywania prac sezonowych, które to migracje nie są zwy-
kle odnotowywane przez kraj przyjmujący (w państwach Unii Europejskiej, do 
których najczęściej migrują Polacy). Fakt wzrostu liczby migrujących w  latach 
2004-2007 spowodowany był otwarciem rynków pracy w 2004 r. przez Wielką 
Brytanię i  Irlandię. Z  kolei wzrost liczby migrujących w  latach 2011-2015 wy-
wołany został otwarciem dla Polaków dużego niemieckiego rynku pracy w 2011 
r., czemu towarzyszy bardzo niska stopa bezrobocia w  Niemczech (ok. 4,4% 
w 2015 r.).

Jako że w wyborze kraju emigracji znaczącą rolę odgrywają takie czynniki jak: 
warunki życia w  danym kraju, stosunek mieszkańców kraju do imigrantów, 
uwarunkowania historyczne, położenie kraju w relatywnie niedalekiej odległo-
ści od Polski, a także ukształtowane sieci migracyjne (doświadczenia krewnych 
czy znajomych, którzy przebywali w danym kraju), najwięcej polskich pracowni-
ków migruje do Niemiec i Wielkiej Brytanii (co może jednak ulec w tym drugim 
przypadku zahamowaniu w wyniku tzw. Brexitu). 

Według danych na koniec 2015 r. poza granicami kraju przebywało blisko 2,4 
mln osób, w tym w Europie blisko 2,1 mln, z czego ok. 1,9 mln w krajach człon-



100 101HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 97-111

kowskich Unii Europejskiej. Najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (720 
tys.), Niemczech (655 tys.), Holandii (112 tys.), Irlandii (111 tys.) i Włoszech (94 
tys.). Wyniki te nie dziwią, jako że osiedlanie się w państwach Unii Europejskiej 
jest naturalną konsekwencją swobodnego przepływu osób. Stosunkowo znacząca 
liczba Polaków przebywa także w Norwegii (84 tys.), która nie należy do Unii Eu-
ropejskiej, pozostaje jednak członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i respektuje praktycznie ten sam zakres swobód przepływu osób co kraje Wspól-
noty.

ZJAWISKO	IMIGRACJI	ZEWNĘTRZNEJ

Z kolei na polski rynek pracy przybywają imigranci ze Wschodu. W 2016 r., wg 
danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, polskie firmy uzyska-
ły pozwolenie na pracę dla 1,3 mln imigrantów. 83% z nich stanowili Ukraińcy, 
a także znacznie mniej liczebni Białorusini (3,5%) i Mołdawianie (2,3%). Osoby 
te zostały zatrudnione głównie w sektorze budownictwa, transportu, przetwór-
stwa przemysłowego, gastronomii i hotelarstwa. W tym zakresie zauważalna jest 
bardzo wyraźna zmiana na przestrzeni lat 2010-2016, jako że w 2010 r. 60% imi-
grantów pracowało w sektorze rolnym, a w 2016 r. jedynie 27%. Z kolei zgodnie 
z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców, wg stanu na koniec 2013 r. zezwolenie na 
pobyt w Polsce miało 120 tys. cudzoziemców, co stanowi 0,3% ludności Polski.

Zgodnie z  danymi GUS, zawartymi w  raporcie Informacja o  rozmiarach i  kie-
runkach czasowej emigracji z  Polski w  latach 2004 – 2015, wśród migrujących 
do Polski przeważają młodzi, dobrze wykształceni mężczyźni. Co trzeci migrant 
ukończył studia wyższe, 38% ukończyło szkołę średnią. Dominowali mężczyźni 
w wieku 20-29 lat.

Rola imigrantów na polskim rynku pracy zyskuje na znaczeniu. Sprzyjają temu 
następujące zjawiska: wchodzenie na rynek pracy pokolenia niżu demograficzne-
go, czy wręcz ubytku naturalnego, wzmożona emigracji polskich pracowników 
do innych krajów Unii Europejskiej i Norwegii, powodująca niedobory zatrud-
nionych w niektórych branżach oraz podjęta przez rząd, od 2007 r., liberaliza-
cja dostępu do polskiego rynku pracy pracowników ze Wschodu. Bardzo istotne 
znaczenie mają również prognozy demograficzne. Według oszacowania GUS 
w 2030 r. liczba ludności Polski spadnie o 1,3 mln osób (w porównaniu z 2016 r.), 
a liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy się o 3 mln osób. Zasadnicze 
znaczenie ma również fakt, że polscy pracownicy, mający możliwość uzyskania 
wysokich dochodów za granicą, otrzymują dobre warunki pracy także w Polsce. 
Tym samym stanowiska pracy o niskim wynagrodzeniu, wymagających warun-
kach pracy, niepewności zatrudnienia, stają się miejscem pracy imigrantów. Imi-
granci nie tylko nie podwyższają stopy bezrobocia w Polsce, ale wręcz stabilizu-
ją polski rynek pracy. Problemem jest jedynie fakt, że imigranci są dość dobrze 
wykształceni, wykonując pracę na poziomie niższym od własnych możliwości 
zawodowych i intelektualnych. Stanowi to wyzwanie dla polskiego rynku pracy, 
zwłaszcza z uwagi na drenaż polskich mózgów przez inne kraje Unii Europejskiej.
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ZJAWISKO	DRENAŻU	MÓZGÓW

Drenaż mózgów (brain drain) polega na podejmowaniu pracy przez młodych, 
dobrze wykształconych ludzi, głównie wysokiej klasy specjalistów, w bogatszych 
krajach, gdzie znajdują zatrudnienie i lepsze warunki ekonomiczne. 

Podstawowym powodem wyjazdu specjalistów są, podobnie jak w  przypadku 
mniej wykwalifikowanych pracowników, wyższe zarobki. Dodatkowe determi-
nanty pracy za granicą to: otwartość rynku pracy w  danym kraju i  przyjazna 
polityka imigracyjna, możliwość rozwoju (kontynuacja kształcenia za granicą, 
nauka języków obcych, budowanie kariery międzynarodowej), lepsze warunki 
dla rozwoju przedsiębiorczości, realizacji badań naukowych, obniżające się kosz-
ty przemieszczania się.

Obecnie, zgodnie z raportem GUS Migracje zarobkowe Polaków (2015 r.) 4 mln 
osób (19% aktywnych zawodowo lub nieaktywnych, które wkrótce wejdą na ry-
nek pracy), rozważa emigrację zarobkową w  kolejnych 12 miesiącach. 0,8 mln 
(20%) stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe. Raport wskazuje także, 
że w  najbliższych kilku latach 34% respondentów chciałoby opuścić kraj i  po-
jechać głównie do Wielkiej Brytanii i  Niemiec. Należy przy tym zauważyć, że 
raport został sporządzony w 2015 r., przed ogłoszeniem tzw. Brexitu w Wielkiej 
Brytanii, który może spowodować reemigrację do Polski pracowników, którzy 
przebywają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat i nie mają pozwolenia na pobyt 
stały. Istotne znaczenie może mieć także fakt przybycia do Europy fali uchodź-
ców, przede wszystkim z Syrii, z których znacząca liczba osiedliła się w Niem-
czech (co oznacza mniejszą liczbę miejsc pracy np. dla Polaków), a także postawa 
Polski, która odmawia przyjęcia ustalonej przez władze Unii Europejskiej liczby 
imigrantów.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Polska ponosi wysokie koszty kształcenia 
osób z  niej wyjeżdżających (liczba studiujących młodych ludzi w  wieku 19-24 
lat w Polsce w 2015 r. była najwyższa w Europie; 41% osób w wieku 19-24 lat stu-
diowało, podczas gdy w Wielkiej Brytanii – 24%), co przyczynia się do wzrostu 
dobrobytu w takich krajach jak Wielka Brytania, która ma najwyższe w Europie 
dodatnie saldo przepływu specjalistów.

Z kolei zgodnie z raportem Banku Światowego Global Talent Flow (październik 
2016 r.) oraz przygotowanym na jego podstawie przez The Wall Street Journal 
rankingiem krajów pod względem drenażu mózgów, z  Polski masowo wyjeż-
dżają utalentowani pracownicy. Gorsza sytuacja wśród państw dużej i średniej 
wielkości ma miejsce jedynie w Indiach. Polscy pracownicy wyjeżdżają głównie 
do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii (której dane GUS nie nadają aż tak dużego 
znaczenia) oraz Norwegii. W swoim raporcie Bank Światowy wziął pod uwagę 
przepływ osób, które mają ukończony przynajmniej pierwszy rok studiów.

Zgodnie z treścią raportu, na przestrzeni lat 2000 – 2010 emigracja intelektualna 
z Polski wzrosła aż o 115% (najwyższy wskaźnik w Europie). W 2000 r. opuściło 
Polskę ok. 470 tys. osób, a w 2010 r. już nieco ponad 1 mln. Jedynie w Indiach 



102 103HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 97-111

odsetek wyniósł 123%. Na trzecim miejscu uplasował się Meksyk (86,4%), a na 
czwartym Chiny (85,9%). W opinii Banku w najbliższych kilkunastu latach zja-
wisko emigracji intelektualnej nie osłabnie, nawet mimo wzrostu jakości i pozio-
mu życia w Polsce.

Kolejnym problemem jest fakt, że odpływ specjalistów nie jest równoważony ich 
przypływem ze Wschodu, w szczególności z Ukrainy i bilans specjalistów w Pol-
sce jest ujemny. Stąd zyskuje na znaczeniu zarządzanie talentami wykształconych 
imigrantów. 

Istotną kwestią pozostają także działania polskiego rządu, przeciwdziałające zja-
wisku drenażu mózgów, które zapowiedział minister Mateusz Morawiecki, m.in. 
w swoim wystąpieniu z kwietnia 2017 r. (za informacją Polskiej Agencji Praso-
wej), w szczególności wzrost wydatków na działalność B+R, zachęty dla przedsię-
biorców i naukowców, skoordynowanie mechanizmu wsparcia finansowego dla 
innowacyjnych projektów, wpływ na politykę zamówień publicznych, zmiany 
w prawie mające przyspieszyć i ułatwić nowe, obiecujące przedsięwzięcia. Zda-
niem ministra celem tych działań jest „zatrzymanie najlepszych, którzy wyjeż-
dżać nie chcą, ale wydaje się im, że muszą”.

DEMOGRAFIA	A ZRÓŻNICOWANIE	POKOLEŃ	NA	RYNKU	
PRACY

Na rynku pracy mamy obecnie do czynienia z silnie zróżnicowanymi grupami 
wiekowymi mającymi odmienny stosunek do pracy, inaczej rozumiejącymi wła-
sny rozwój, poświęcenie na rzecz organizacji czy lojalność wobec niej. Z perspek-
tywy zarządzania pracownikami w  Polsce autorzy (np. Juchnowicz, 2009, 118; 
Miś, 2011, 84; Borges, 2010, 570-576; Zagórowska, 2012, 15-16) wyróżniają naj-
częściej cztery podstawowe pokolenia:

1. The Silent Generation – urodzeni w latach 1922 – 1944, tzw. budowniczowie 
współczesnej Europy,

2. Baby Boomers – urodzeni w latach 1945 – 1964, tzw. pokolenie wyżu demo-
graficznego i gospodarczego boomu,

3. Generacja X – urodzeni w latach 1965-1980, dorastający w okresie kryzysu 
gospodarczego lat 70.,

4. Generacja Y (tzw. Millennials) – urodzeni po roku 1980, wychowani w erze 
globalizacji i powszechnego dostępu do Internetu.

Przede wszystkim należy zauważyć, że właściwym jest posługiwanie się termi-
nem pokolenie, a nie generacja (rozumiana wyłącznie jako osoby urodzone w jed-
nym czasie, bez kontekstu wspólnoty doświadczeń). Warto również podkreślić, 
że powyższe klasyfikacje odnoszą się w pierwszej kolejności do realiów Stanów 
Zjednoczonych i nie w pełni przystają do sytuacji w Polsce. Autorzy niniejszego 
artykułu uważają za konieczne wprowadzenie opisanych poniżej modyfikacji.
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1. Zaprzestanie wyodrębniania pokolenia The Silent Generation, jako że osoby 
te już ok. 10 lat temu przeszły do grupy wieku poprodukcyjnego.

2. Pokolenie Baby Boomers. W latach 50 XX w. w Polsce miał miejsce nie tyle 
wyż demograficzny, co eksplozja demograficzna, wywołana koniecznością 
kompensacji ogromnych strat wojennych. Trudno także mówić w przypadku 
Polski o boomie gospodarczym, a raczej o ożywieniu gospodarczym, mają-
cych na celu odbudową zrujnowanego wojną kraju. Bardziej zasadnym byłoby 
wprowadzenie w przypadku Polski nazwy: Pokolenie powojennej kompensa-
cji.

3. Pokolenie X. W Polsce pierwsza połowa lat 70. XX w. to okres ożywionych in-
westycji, o kryzysie można mówić od około 1975 r. Należy przy tym zauważyć, 
że trudna sytuacja gospodarcza kraju utrzymywała się aż do początku lat 90. 
XX w., a do 1989 r. Polska cechowała się gospodarką centralnie regulowaną, 
z rynkiem pracy pracobiorcy, charakteryzującym się niedoborem siły roboczej 
oraz nadwyżką popytu na pracę oraz brakiem jawnego bezrobocia. Rynek ten, 
po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej w latach 90. XX w., przekształ-
cił się w  rynek pracodawcy z nadwyżką podaży pracy, spadkiem liczby za-
trudnionych i wysokim jawnym bezrobociem. Zdaniem autorów niniejszego 
opracowania, wyróżniając pokolenie X, należy pamiętać o wskazanej powyżej 
bardzo istotnej zmianie realiów rynku pracy, przekładającej się wyraźnie na 
jakość życia Polaków. Autorzy niniejszego opracowania uznają za dorastanie 
okres życia od 15 lat, a zatem w Polsce generację X należałoby wyróżnić/roz-
graniczyć następująco: urodzeni, w latach 1960-1984, w wyniku czego okres 
dorastania przypada na lata 1975-1999, czyli kryzysu gospodarczego drugiej 
połowy lat 70. i  lat 80. XX w., w realiach gospodarki planowej oraz trudnej 
sytuacji gospodarczej i na rynku pracy w latach 90. XX w. Ponadto zdaniem 
autorów należałoby przesunąć końcowy rok graniczny generacji X do 1984 r., 
w którym zakończył się wyż demograficzny. Istotne znaczenie dla rynku pra-
cy miało także wejście Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. W konsekwen-
cji osoby urodzone w  latach 1981-1984 wchodziły na rynek pracy w takich 
samych realiach jak poprzednie roczniki wyżu (nadwyżka pracowników na 
rynku pracy, zamknięte rynki pracy Unii Europejskiej).

4. Pokolenie Y, urodzeni po 1985 r., dorastający (a nie wychowywani) w latach 
od 2000 r. Określenie „era globalizacji” nie wydaje się właściwe, jako że glo-
balizacja rozpoczęła się w  XV w. w  epoce wielkich odkryć geograficznych. 
Należałoby użyć raczej terminu „przyspieszenie procesów globalizacji”. Warto 
także zauważyć, że w przypadku Polski znaczenie mają np. m.in. takie fak-
ty, jak przystąpienie do programu Erasmus w 1998 r., pozwalające polskim 
uczniom i studentom na wyjazdy w ramach wymian zagranicznych. Koniecz-
nym wydaje się również wskazanie, że w 2004 r. Polska przystąpiła do Unii 
Europejskiej, przy czym tylko niektóre kraje Unii otworzyły rynek pracy dla 
Polaków. Rynki: niemiecki i austriacki zostały otwarte najpóźniej, w 2011 r. 
Rynek brytyjski, irlandzki i szwedzki - w 2004 r.
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5. Dodatkowe wyodrębnienie pokolenia Z, urodzonych po 1996 r., które wcho-
dzi na rynek pracy w realiach w pełni otwartych wszystkich europejskich ryn-
ków pracy.

CO	WYRÓŻNIA	POSZCZEGÓLNE	POKOLENIA	NA	RYNKU	
PRACY	POD	WZGLĘDEM	DEMOGRAFICZNYM?

W  zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono informację o  czterech pokole-
niach obecnych na polskim rynku pracy, pod kątem istotnych dla tych pokoleń 
cech demograficznych, wpływających na aktualny stan polskiego rynku pracy.

Analizując poniższe dane, można zaobserwować trendy na polskim rynku pracy, 
pod kątem czterech istotnych cech demograficznych badanych pokoleń: liczeb-
ności na rynku pracy, wykształcenia, mobilności międzynarodowej i znaczenia 
pokolenia dla rynku pracy.

Pokolenie powojennej kompensacji:

a. liczebność na rynku pracy – coraz mniejsza, mimo największej liczebności 
urodzeń, co wynika z faktu wejścia w wiek poprodukcyjny większości roczni-
ków kulminacji urodzeń; należy przy tym zauważyć, że wraz z wiekiem wzra-
sta również liczba zgonów, co dodatkowo zmniejsza liczebność;

b. wykształcenie - osoby te kończyły edukację na poziomie średnim w realiach 
gospodarki planowej i PRL-u, gdzie liczba osób studiujących wynosiła w 1989 
r. ok. 300 tys. osób (dla porównania w 2004 r. wyniosła 1,9 mln osób); wy-
kształcenie wyższe zdobywali nieliczni przedstawiciele tego pokolenia, a od 
zakończenia szkoły średniej (najpóźniej 1984 r.) do boomu edukacyjnego 
w Polsce (zapoczątkowanego ok. 1995 r.) upłynęło zbyt wiele czasu, by osoby 
te gremialnie powróciły na studia; w obecnych realiach rynku pracy są to oso-
by o stosunkowo niskim wykształceniu, choć dysponujące szerokimi umiejęt-
nościami praktycznymi, jako że w czasach PRL-u rozkwit przeżywało szkol-
nictwo zawodowe;

c. mobilność międzynarodowa – przedstawiciele pokolenia większość życia 
spędzili w realiach izolacji Polski, przekroczyli także granicę wieku niemobil-
ności; w konsekwencji w ich przypadku mobilność międzynarodowa nie ma 
istotnego znaczenia;

d. znaczenie dla rynku pracy - pokolenie to w dużej mierze przestaje mieć zna-
czenie dla polskiego rynku pracy, jako że najmłodsze roczniki zaczęły prze-
chodzić w wiek poprodukcyjny już od ok. 2005 r., pokolenie to traci więc już 
od 12 lat na znaczeniu, ma jednak bardzo istotne znaczenie z punktu widze-
nia retencji wiedzy pracowników i  ich przekazania młodszym pokoleniom; 
to właśnie taką wiodącą rolę dla pokolenia baby boomers dostrzegają autorzy 
opracowania.
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Tabela nr 1.	Cechy	demograficzne	pokoleń	funkcjonujących	na	polskim	rynku	pracy
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1950-1960 
(kulminacja)

1965-1984
(1970-1980 
kulminacja)

1989-2008
(1994-2004 
kulminacja)

2005-2024 (K)/  
2029 (M)
(2010-2020 (K)/  
2025 (M) 
kulminacja)

1965-1984
(1970-1980 
kulminacja)

Pokolenie eksplozji 
demograficznej, 
z kulminacją w latach 
1950-1960 (roczna 
liczba urodzeń 700-
800 tys.)

X
1965-1984
(1978-1984 
kulminacja)

1985-2004
(1998-2004 
kulminacja)

2009-2028
(2022-2028 
kulminacja)

2025-2044 (K)/ 
2049 (M)
(2038-2044 (K)/  
2049 (M) 
kulminacja)

1985-2004
(1998-2004, 
kulminacja)

Pokolenie wyżu 
demograficznego, 
z kulminacją w latach 
1978-1984 roczna 
liczba urodzeń  
ok. 700 tys.)

Y 1985-1995 2005-2015 2029-2039 2045-2055 (K)/ 
2060 (M) 2005-2015

Pokolenie znaczącego 
sukcesywnego spadku 
liczby urodzeń (od 680 
tys. w 1985 r. do 430 
tys. w 1995 r.)

Z 1996- 2016- 2040 2056 (K)/  
2061 (M) 2016-

Pokolenie niżu 
demograficznego 
(roczna liczba urodzeń 
ok. 400 tys.)

Źródło: opracowanie	własne.

Pokolenie X:

a. liczebność na rynku pracy - zdecydowanie największa, całe pokolenie funk-
cjonuje na rynku pracy, w szczególności najbardziej liczne roczniki z końca lat 
70. i początku 80. XX w. (700 tys. urodzeń rocznie), które weszły na rynek pra-
cy od 1998 r.; przedstawiciele pokolenia zaczną schodzić z rynku pracy dopie-
ro od ok. 2025 r., przy czym najliczniejsze roczniki za ok. 20 lat (od 2038 r.);

b. wykształcenie – osoby te kończyły edukację na poziomie średnim w zdecy-
dowanej większości w  realiach gospodarki rynkowej, gdzie wykształcenie 
postrzegane było jako przepustka do lepszej pracy, w  szczególności roczni-
ki kulminacji, które zakończyły edukację w okresie rozkwitu szkół wyższych 
prywatnych; także osoby, które zakończyły edukację w fazie schyłkowej PRL-
-u, miały możliwość uzupełnienia wykształcenia wyższego w licznych uczel-
niach prywatnych;

c. mobilność międzynarodowa – przedstawiciele pokolenia początek dorosłego 
życia spędzali już w realiach gospodarki wolnorynkowej, z otwartymi grani-
cami, jednak przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i otwarciem poszcze-
gólnych rynków pracy w  latach 2004-2011; ponadto pokolenie to zacznie 



106 107HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 97-111

wkrótce (ok. 2020 r.) wchodzić w wiek niemobilności, z dużym prawdopodo-
bieństwem pozostanie więc na polskim rynku pracy;

d. znaczenie dla rynku pracy – pokolenie to będzie dominować na rynku pracy 
z uwagi na przewagę liczebną i ograniczoną mobilność międzynarodową, bę-
dzie także w najbliższych latach pokoleniem menedżerów, kierowników, jako 
że nie odbiega poziomem wykształcenia od pokolenia Y czy Z, którymi będzie 
zarządzać.

Pokolenie Y:

a. liczebność na rynku pracy – całe pokolenie weszło na rynek pracy; stanowi 
znaczący udział w rynku pracy, jednakże jest znacznie mniej liczebne niż po-
kolenie X,

b. wykształcenie – osoby te kończyły edukację na poziomie średnim w warun-
kach pełnej dostępności edukacji na poziomie wyższym (liczba miejsc ofe-
rowanych przez szkoły wyższe przekraczała w kolejnych lata liczbę maturzy-
stów, każdy chętny mógł studiować),

c. mobilność międzynarodowa – pokolenie weszło na rynek pracy w  okresie 
otwierania kolejnych rynków pracy państw Unii Europejskiej w latach 2004-
2011, mogąc bez trudu wybrać między pracą w Polsce a za granicą,

d. znaczenie dla rynku pracy – pokolenie znaczące dla obecnego rynku pracy, 
które w najbliższych latach będzie pokoleniem aspirującym do ról, które obec-
nie odgrywają członkowie pokolenia X; niezwykle istotnych problemem jest 
jednak zatrzymanie pokolenia w Polsce i zapobiegnięcie drenażowi mózgów.

Pokolenie Z:

a. liczebność na rynku pracy – pokolenie niżu demograficznego, w wieku do 21 
lat, mało liczebne,

b. wykształcenie - osoby te kończyły edukację na poziomie średnim w warun-
kach pełnej dostępności edukacji na poziomie wyższym, należy jednak wziąć 
pod uwagę reformę edukacji Ministra Gowina od października 2017 r., ogra-
niczającą liczbę studentów,

c. mobilność międzynarodowa – pokolenie wchodzi na rynek pracy w okresie, 
gdy rynki pracy w innych państwa Unii Europejskiej są w pełni otwarte, może 
bez kłopotu wybrać pracę poza granicami Polski,

d. znaczenie dla rynku pracy – póki co pokolenie o niewielkim znaczeniu dla 
rynku pracy, które stawia na nim pierwsze kroki; z uwagi na niską liczebność 
i wysoką mobilność międzynarodową, niezwykle istotnym jest zatrzymanie 
pokolenia w Polsce.



108 109Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Gzowska W., Gęgotek S.: Zarządzania współpracą międzygeneracyjną...

CO	WYRÓŻNIA	POSZCZEGÓLNE	POKOLENIA	NA	RYNKU	
PRACY	POD	WZGLĘDEM	CECH	OSOBOWOŚCIOWYCH?	

Pokolenie powojennej kompensacji (1945 – 1964) 

Reprezentanci pokolenia przyszli na świat po II wojnie światowej, dorastali 
w okresie politycznych i społeczno-gospodarczych transformacji. W życie zawo-
dowe wchodzili na przełomie lat 70. i 80. XX w. Był to okres robotniczych prote-
stów, Solidarności oraz stanu wojennego. Dla niektórych 50-latków intensywny 
rozwój gospodarki wolnorynkowej stanowił poważne źródło utrudnień, napoty-
kanych na rynku pracy. Poza wzrostem poziomu życia (dostęp do TV satelitarnej, 
intensywny rozwój technologii informatycznej, możliwość posiadania różnych 
dóbr materialnych, np. samochodu) przyniósł nowe jakościowo zjawiska, takie 
jak masowe zwolnienia oraz prywatyzację dotychczas państwowych zakładów 
pracy (Rzechowska E. i in., 2011). 

Pokolenie powojennej kompensacji można określić mianem pokolenia ceniącego 
sobie zaangażowanie w pracę, niezwykle lojalnego względem pracodawcy, pre-
ferującego pracę indywidualną lub kooperację w stopniu większym niż rywali-
zację. Pokolenie to charakteryzuje również duża stabilność zachowań, uznanie 
autorytetów, cierpliwość i  wyważenie słów. Osoby z  pokolenia Baby Boomers 
mają większą skłonność do akceptowania reguł narzucanych przez organizację 
(Woszczyk P., Czernecka M, 2013). Zazwyczaj potrzebują wsparcia w  procesie 
dokonywania zmian w organizacji i przejawiają potrzebę uznania, ale najważ-
niejsze jest dla nich dobro pracodawcy i  to, co mogą dać od siebie. Niektórzy 
przedstawiciele tego pokolenia cieszą się udaną karierą i bardzo sprawnie radzą 
sobie w wirtualnej przestrzeni i z nowoczesnymi technologiami. Są jednak i tacy, 
którzy wycofują się z życia zawodowego, napotkawszy trudności na rynku pracy, 
nie umiejąc się dostosować do oczekiwań współczesnych organizacji (Rosa G., 
2013, 138).

Pokolenie X (1965 – 1984)

Wkraczanie w dorosłe życie pokolenia X przypadło na trudny czas restruktury-
zacji gospodarki. Inflacja, nasilenie bezrobocia i niestabilność zatrudnienia wy-
muszały akceptację umów czasowych i prac poniżej kwalifikacji (Rzechowska E. 
i in., 2011, 20). 

Pracujący reprezentanci pokolenia X cenią stabilizację oraz spokojną, niewyma-
gającą nowych wyzwań pracę, której są z reguły wierni. Samodzielni w podej-
mowaniu decyzji, są raczej aktywni zawodowo oraz społecznie. Czasy, w których 
przyszło im rozpoczynać karierę zawodową, spotęgowały atmosferę niepewności 
oraz lęk związany z możliwością utraty pracy, zwłaszcza gdy na rynku pracy po-
jawiło się pokolenie Y. Ich pokora oraz szacunek do pracy czynią z nich sumien-
nych pracowników, którzy potrafią docenić to, co mają. Reprezentanci tego po-
kolenia potrzebują poczucia sensu podejmowanych działań, ale są jednocześnie 
nastawieni na współpracę (Stosik A., Leśniewska A., 215, 186). 
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Pokolenie Millenium: Y i Z (1985-1995 i od 1996 r.)

Kolejne dwa pokolenia często określa się wspólnym mianem pokolenia Mille-
nium, w obrębie którego wyodrębnia się generacje Y i Z (Żarczyńska – Dubiesz 
A., Chomątowska B., 2014). Część badaczy pokolenie Z określa mianem pokole-
nia C.

Reprezentantów obu pokoleń cechuje wielozadaniowość. Kształcenie ustawiczne 
jest dla nich sposobem na życie. Cechuje ich również otwartość na zmiany oraz 
łatwość adaptowania do zmieniających się warunków pracy. Są bardziej mobil-
ni zawodowo niż pozostałe generacje, co jednak koreluje z mniejszą lojalnością, 
skutkującą większą rotacją kadr w organizacjach ich zatrudniających. Jak poka-
zuje badanie The 2016 Deloitte Millennial Survey aż 44% przedstawicieli poko-
lenia Y i Z deklaruje, że nie zamierza pozostać w danej firmie dłużej niż 2 lata. 
Chętnie podejmują się pracy zespołowej, również w ramach zespołów wielokul-
turowych. Jak pokazuje część badań, reprezentanci pokolenia Millenium prefe-
rują komunikację elektroniczną, mają natomiast trudności w  kontaktach bez-
pośrednich. Mimo wielu podobieństw między reprezentantami pokoleń Y i Z, 
można wskazać również różnice, o których poniżej. 

Pokolenie Y (1985 – 1995)

Jest to pierwsze pokolenie, które dorastało po zakończeniu epoki PRL-u. Wspólne 
doświadczenia tych osób to obcowanie z nowoczesnymi technologiami, dorasta-
nie w gospodarce wolnorynkowej, a także coraz większa swoboda w przemiesz-
czaniu się poza granice kraju. Przedstawiciele pokolenia Y stanowią zbiorowość 
bardzo wyrazistą, są wymagający, a filarami ich wewnętrznego świata są z jed-
nej strony wartości osobiste i  afiliacyjne (szczęście, miłość, przyjaźń, życie ro-
dzinne), z drugiej zaś praca traktowana jako warunek udanego (tj. dostatniego, 
przyjemnego, ciekawego) życia i  źródło osobistych satysfakcji. Słabiej czują się 
związani z tradycyjnymi wspólnotami (religią, narodem), ale równocześnie silnie 
odczuwają potrzebę wspólnoty między sobą (Boni M., 2011). Pokolenie Y cechuje 
się większym stopniem wielozadaniowości niż pokolenie Z. Chętniej podejmują 
nowe wyzwania, ważna jest dla nich elastyczność czasu pracy. Zgodnie z bada-
niem The 2016 Delloitte Millennial Survey pracownicy pokolenia Y wybierają 
pracodawców w oparciu o takie wartości jak: możliwość rozwoju zawodowego, 
równowaga praca – życie, poczucie społecznego znaczenia ich pracy, elastyczne 
formy pracy dostosowane do ich potrzeb. Jeśli praca jest dla nich interesująca, 
przynosi satysfakcję, pokolenie Y chętnie się w nią angażuje. Jeśli jest inaczej, Y 
szukają nowego zatrudnienia. Reprezentanci tej zbiorowości akceptują odmien-
ność, sceptycyzm w sposobie myślenia i działania, niezależność, dostrzegają rów-
nież wagę kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

Z kolei Profesor J. Czapiński (Czapiński J., 2012) wyróżnia następujące podsta-
wowe cechy pokolenia Y:

a. korzystanie z mediów i technologii cyfrowej,
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b. korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie – podzielność uwagi,
c. świadomość swojej wartości na rynku pracy – pewność siebie,
d. oczekiwanie elastyczności w pracy,
e. dbałość o zachowanie równowagi praca – życie,
f. duże znaczenie przypisywane edukacji i wykształceniu,
g. oczekiwanie konkretnych rezultatów,
h. oczekiwanie szybkiej kariery, dobrze płatnej pracy,
i. łatwość adaptacji, otwartość na zmianę,
j. mobilność, gotowość do zmiany pracy lub miejsca zamieszkania.

Pokolenie Z (1996-nadal)

Reprezentanci tego pokolenia, dorastający w czasie dobrobytu i wśród najnow-
szych technologii, żyją w świecie wirtualnym (…). To młodzi dorastający w zu-
pełnie innym świecie niż ich poprzednicy – świecie nowych technologii. Nie ist-
nieje dla nich życie bez komputerów, smartphonów i  Internetu. Nie korzystają 
z bibliotek, nie lubią papierowych gazet i  ręcznego pisania (Wziątek-Stasko A., 
2015, 52). Cechuje ich niepokój co do przyszłości, niechętnie się usamodzielnia-
ją, a kontakty interpersonalne zastępują wirtualnymi. Uwaga u reprezentantów 
pokolenia Z jest rozproszona, informacje poszukiwane są głównie za pośrednic-
twem Internetu, a analiza i ocena tych informacji bywa bardzo powierzchowna. 
Nazywani są  również pokoleniem multitasking – nie mają trudności z  wielo-
zadaniowością, nie przywiązują się do miejsca pracy, nie obawiają się pracy na 
odległość, a  otwartość na świat sprawia, że to, co przez wielu reprezentantów 
poprzednich pokoleń odbierane jest jako zagrożenie, dla nich jest ciekawe i fa-
scynujące.

W odróżnieniu od Y są zorientowani społecznie (generacja „my”). Są otwarci na 
różnorodność oraz nowe doświadczenia, nie obawiają się podejmowania ryzyka, 
są w stanie błyskawicznie podejmować decyzje. Zdobywanie wiedzy u przedsta-
wicieli pokolenia Y odbywa się zgodnie z  zasadą just in time, preferują szybki 
dostęp do informacji, najlepiej on-line. W  życiu zawodowym kierują się tymi 
samymi zasadami jakie przyświecają im w życiu prywatnym, od pracodawców 
oczekują przede wszystkim wykorzystania ich potencjału, możliwości rozwoju, 
godziwego wynagrodzenia oraz motywatorów pozafinansowych.

Zdaniem autorów, świadomość jakie uwarunkowania demograficzne, histo-
ryczne i  gospodarcze kształtują polski rynek pracy oraz jakie cechy posiadają 
przedstawiciele poszczególnych pokoleń, stanowi punkt wyjścia dla zrozumienia 
istoty zarządzania międzypokoleniowego zespołem pracowników, o czym mowa 
w drugiej części rozważań autorów.
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