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SENS PRACY I KARIERY
– potencjał, satysfakcja, szczęście

1 Polacy coraz mniej pracują. Wciąż jednak jesteśmy w czołówce rankingu OECD, 2018, https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/polacy-coraz-mniej-
pracuja-wciaz-jednak-jestesmy-w-czolowce-rankingu-oecd,59758.html [dostęp: 10.09.2019].
2 Nowa era motywacji, Hays Poland i Mind & Soul Business, 2019.
3 Pracujący na własny rachunek w 2017 r., GUS 2018.
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Praca – większość z nas spędza w niej sporą część 
swojego dorosłego życia. Czasem daje spełnie-
nie i satysfakcję, czasem wykonywana jest jedynie 
z finansowej konieczności. Jak właściwie zadbać 
o tę sferę życia? Jak rozwijać się zawodowo zgodnie 
z naszymi preferencjami? 
 Według danych OECD statystyczny Po-
lak spędza w pracy coraz mniej godzin (w 2016 
r. – 1832 godziny, w 2015 r. – 1963 godziny, w 2013 
r. – 1918 godzin, w 2005 r. – 1994 godziny rocz-
nie), mimo to wciąż plasujemy się w czołówce pod 
względem liczby przepracowanych godzin rocznie1. 
Ponadto nadal połowa Polaków pracuje powyżej 
40 godzin tygodniowo, a 34% czyni tak z przymusu 
pracodawcy. Duża liczba godzin pracy przekłada się 
także na ograniczony czas na odpoczynek – 23% Po-
laków deklaruje, że brakuje im czasu na wypoczynek 

i relaks, a 21% - na spotkania towarzyskie i relacje 
z przyjaciółmi2. Mimo to badania GUS wskazują 
na osiąganie względnej satysfakcji z pracy. Duży 
stopień zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy 
zadeklarowało 42,1% badanych, a średni 46,5%3. 
 Praca nadal odgrywa istotną rolę w cało-
kształcie naszego życia, dlatego w tym rozdziale 
skupimy się na sposobach zwiększania dopasowania 
do miejsca pracy oraz osiągania większej satysfakcji 
z życia zawodowego. Opowiemy także o trendach 
i kierunkach rozwoju współczesnego rynku pracy. 
Poradzimy, gdzie szukać wsparcia w obszarze zawo-
dowym, jak sporządzić bilans własnych kompetencji, 
jak odkryć swoją osobowość zawodową, a także 
jak planować życie zawodowe na początku swojej 
kariery.
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WEDŁUG BAROMETRU ZAWODÓW 
OBECNIE (2019 R.) W POLSCE OBSERWUJEMY 

KONTYNUACJĘ I NASILENIE TRENDÓW 
OBECNYCH W POPRZEDNICH LATACH 
NA RYNKU PRACY. NALEŻĄ DO NICH: 

MALEJĄCE BEZROBOCIE, WZROST LICZBY OFERT 
PRACY, WZROST POZIOMU WYNAGRODZEŃ1. 

WSPÓŁCZESNY 
I PRZYSZŁY 

RYNEK PRACY



1 Barometr Zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2018, s. 11.
2 Podstawowe dane, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ [dostęp: 10.09.2019].
3 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przeds-
iebiorstw-w-marcu-2019-roku,3,88.html [dostęp: 10.09.2019].
4 Barometr rynku pracy X, WorkService, 2018, s. 7.
5 Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy, Grand Thornton, 2017, s. 2.
6 Barometr rynku pracy X, dz. cyt., s. 7.
7 Barometr Zawodów 2019, dz. cyt., s. 11.
8 Tamże, s. 17-19.
9 Ramię w ramę z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce, McKinsey&Company, 2018.

W kwietniu 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowane-
go w Polsce wynosiła 5,6%2. Zauważalny jest rów-
nież wzrost przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w marcu 
2019 roku wyniosło 5164,53 zł brutto, co stanowi 
wzrost o 5,7% w porównaniu do poprzedniego 
roku3. W 2018 roku 45,5% firm planowało rekruta-
cje pracowników w nadchodzącym kwartale4. Dla 
wielu firm zmiany na rynku pracy powodują trud-
ności w pozyskaniu pracowników. Według rapor-
tu Grant Thornton w 2017 roku 60% badanych 
polskich organizacji zadeklarowało „duży” bądź 
„bardzo duży” problem z rekrutacją pracowników5. 
Podobne dane raportuje Barometr Rynku Pracy 
Work Service z 2018 roku, według którego niemal 
połowa badanych organizacji ma problem z do-
stępnością odpowiednich kandydatów do pracy6. 
Warunki zatrudniania i popyt na pracę nadal jest 
zróżnicowany względem poszczególnych branż i za-
wodów. Rynek pracownika można zaobserwować 
na przykład w branży IT7. Rynek pracy wydaje się 
być różnorodny w zależności od branży, lokalizacji 
i indywidualnych aspektów. Globalne i ogólnokrajo-
we trendy warto zatem odnosić do swojej sytuacji.

 Wspomniany Barometr Zawodów wskazuje 
prognozowane zawody deficytowe, które stanowiły 
19% ogółu analizowanych zawodów. Należą do nich 
profesje z branży budowalnej, produkcyjnej, trans-
portowej, gastronomicznej, medyczno-opiekuń-
czej, usługowej i finansowej. Rzadkością są zawody 
nadwyżkowe8. Dane te wskazują, że obecna sytuacja 
na rynku pracy bardziej sprzyja pracownikom niż 
pracodawcom. Oczywiście istnieją znaczne różnice 
pomiędzy poszczególnymi branżami i regionami 
kraju, natomiast ogólnie sytuacja pracowników 
wydaje się przybierać optymistyczny obrót. Może 
to sprzyjać decyzjom dotyczącym zmiany miejsca 
pracy, stanowiska czy przekwalifikowania się. 
 Interesujące wydają się również prognozy 
dotyczące przyszłości rynku pracy. Przewiduje się, 
że nowe miejsca pracy pojawią się w wyniku wystę-
powania globalnych trendów: wzrostu dochodów 
społeczeństwa, rozwoju usług dla osób starszych 
(zwłaszcza zwiększenie popytu w branżach z za-
kresu ochrony zdrowia), rozwoju technologii i jej 
wdrażania oraz wzrostu nakładów inwestycyjnych 
na nieruchomości, infrastrukturę i energetykę9. 
Zamiast jednak wymieniać konkretne zawody przy-
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szłości, coraz częściej zastępujemy je określeniem 
„kompetencje przyszłości”. Wynika to z dynamicz-
nych zmian w gospodarce, a tym samym na rynku 
pracy, które powodują, iż dotychczasowe kompe-
tencje będą wymagać ciągłych aktualizacji10. 
 Zgodnie z wynikami badań opisanymi w ra-
porcie „Ramię w ramę z robotem. Jak wykorzystać 
potencjał automatyzacji w Polsce” autorstwa Mc-
Kinsey&Company, nawet 49% czasu pracy w Pol-
sce (odpowiednio 7,3 mln miejsc pracy) zajmują 
czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 
2030 r. dzięki zastosowaniu istniejących dziś tech-
nologii (m.in. sztucznej inteligencji i wykorzystują-
cych ją robotów przemysłowych, autonomicznych 
samochodów, wirtualnych asystentów, czatbotów, 
oprogramowania automatyzacji procesów). Zau-
tomatyzowane mogą zostać przede wszystkim 
zawody oparte na przewidywalnych czynnościach, 
zarówno fizycznych, jak i umysłowych (np. zbiera-
nie i przetwarzanie danych). Branże o najwyższym 
potencjale automatyzacji w Polsce to transport 
i magazynowanie, przetwórstwo przemysłowe, 
górnictwo, budownictwo, rolnictwo. Z kolei wśród 
konkretnych zawodów największy potencjał au-
tomatyzacji wykazują pracownicy przetwórstwa 
spożywczego tekstyliów i odzieży, metalu i plastiku, 
a także stolarze czy pracownicy przygotowujący 
posiłki11. 
 Zagrożenie automatyzacją różni się również 
w zależności od wykształcenia i płci pracowników. 
Wynosi on 22% dla pracowników z wykształce-
niem wyższym oraz 57% dla osób z wykształceniem 
średnim i podstawowym. Jeśli natomiast chodzi 
o kwestię płci, czynności związane z 45% czasu pra-
cy kobiet i z 52% czasu pracy mężczyzn mogą ulec 
zautomatyzowaniu. Automatyzacja niesie również 
szanse na powstawanie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z tworzeniem i dostarczaniem technologii, 
analizą i zabezpieczaniem danych czy tworzeniem 
i rozwijaniem algorytmów automatyzacyjnych12. Jak 
łatwo zauważyć po przytoczonych danych, zmiany 
na rynku pracy wynikają z globalnych trendów wy-
stępujących w innych obszarach życia: gospodarce 
czy technice i wymagają od pracowników ciągłego 
aktualizowania swoich kompetencji.

Oprócz zmian na rynku pracy wywołanych postę-
pującą automatyzacją, obserwujemy również pewne 
trendy związane z formą i czasem pracy. Ponad 
1/4 badanych deklaruje dorabianie do podstawo-
wej pensji, pracując w godzinach nadliczbowych, 
pracując dodatkowo w innej firmie lub prowadząc 
własną działalność gospodarczą. Ponadto według 
ponad połowy badanych pracowników (53%) oraz 
2/3 badanych organizacji tygodniowy czas pracy nie 
powinien ulegać skróceniu z 40 do 35 godzin13. 
 Zmiany obserwowane na rynku pra-
cy sprzyjają także rozwojowi elastycznych form 
zatrudnienia. Badacze The Eurofound wskazują na 
pojawienie się nowych form zatrudnienia14: 

a) dzielenie się pracownikiem przez kilku 
pracodawców (ang. employee sharing), 
b) pakiet pracy kupowany od organiza-
cji pośredniczącej (ang. voucher-based 
work), 
c) samozatrudniony wykonuje pracę dla 
wielu klientów (ang. portfolio work), 
d) zadania dzielone są między różnych 
pracowników (ang. crowd working), 
e) ekspert do wynajęcia na czas trwania 
projektu, 
f) praca na wezwanie (pracodawca wzy-
wa pracownika, gdy ten jest potrzebny, 
bez regularnych godzin pracy).

 Innymi słowy, rynek pracy zmierza w stro-
nę większej elastyczności i stopniowej rezygnacji 
z modelu: praca w jednym miejscu, 8 godzin dzien-
nie, 40 godzin tygodniowo. Coraz częściej mówi 
się, że dziejące się zmiany spowodują odejście od 
tradycyjnego zawodu w stronę zdobywania no-
wych i poszerzania posiadanych kompetencji15. 
W rozdziale „Rozwój osobisty” wyjaśnialiśmy czym 
są kompetencje osobiste i społeczne oraz w jaki 
sposób możemy je rozwijać. Zmiany na rynku 
pracy stanowią kolejny powód, dla którego warto 
inwestować w ich poszerzanie. Rozwój zawodowy 
może bowiem stanowić ważny element sprzyjający 
budowaniu satysfakcji i poczucia szczęścia w ogó-
le. Obok kompetencji warto przyjrzeć się szerzej 
bilansowi swoich doświadczeń zawodowych.

10 Słowo „zawód” zastąpią „kompetencje”? Wszystko na to wskazuje, https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/slowo-zawod-zastapia-kompetencje-wszyst-
ko-na-to-wskazuje,64817.html [dostęp: 10.09.2019].
11 Ramię w ramę z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce, McKinsey&Company, 2018.
12 Tamże
13 Barometr rynku pracy X, dz. cyt., s. 30-34.
14 New forms of employment, Eurofound, Luxembourg 2015, Publication Office of the European Union, s. 7-8.
15 Słowo „zawód” zastąpią „kompetencje”?..., dz. cyt.
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PLANOWANIE
KARIERY 

ZAWODOWEJ

Planowanie rozwoju zawodowego zależne jest oczy-
wiście w dużej mierze od etapu, w którym obecnie 
jesteśmy. Możemy być na przykład dopiero na po-
czątku kariery zawodowej i zdawać sobie pytanie, co 
tak naprawdę chcielibyśmy w życiu robić. Możemy 
również być na początku życia zawodowego, jednak 
mieć bardzo sprecyzowane plany na przyszłość. Mo-
żemy w końcu także stać przez dylematem zmiany, 
gdyż obecne zajęcie nie przynosi nam już satysfakcji. 
 Jeśli jesteś w sytuacji, w której masz już jasno 
sprecyzowany cel zawodowy, niezależnie od posia-
dania czy nieposiadania wcześniejszych doświadczeń, 
pozostaje jedynie konsekwentne dążenie do jego 
realizacji. Z rozdziału „Rozwój osobisty” dowiedzia-
łeś się już, jak formułować długofalowe cele. W kon-
tekście obszaru zawodowego warto zwrócić uwagę 
na kilka dodatkowych aspektów.
 Po pierwsze, spróbuj dowiedzieć się jak 
najwięcej na temat specyfiki wybranego zawodu. 

Warto porozmawiać w tym celu zarówno z doświad-
czonymi praktykami, jak i osobami, które dopiero 
niedawno „weszły do zawodu” i pamiętają jeszcze 
swoją ścieżkę kariery. Zwróć uwagę na wcześniej-
sze doświadczenia tych osób, zanim zaczęły pracę 
w danym zawodzie, na ich kompetencje, ukończone 
szkolenia czy zdobyte certyfikaty. Możesz zapytać, co 
ich zdaniem zadecydowało, co było najbardziej po-
mocne w otrzymaniu obecnego stanowiska. Weź pod 
uwagę nie tylko doświadczenia stricte branżowe, lecz 
również pozornie niezwiązane z danym zawodem. Na 
przykład wcześniejsze doświadczenia z pracą z klien-
tem, chociażby podczas dorywczej pracy na studiach, 
mogą być ważnym atutem w późniejszej obsłudze 
klienta biznesowego. Z kolei wcześniejszy kontakt ze 
sprzedażą (niezależnie od branży), może procento-
wać przy prowadzeniu własnej firmy w przyszłości.
 Po drugie, warto zapoznać się z ofertami 
pracy na wybrane stanowisko. Niekoniecznie po to, 
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by od razu na nie aplikować, lecz aby przyjrzeć się 
wymaganiom stawianym kandydatom. Zwróć uwagę, 
co jest ważne dla pracodawców. Umiejętność obsługi 
specyficznego programu komputerowego, znajomość 
języków obcych, studia podyplomowe czy branżowe 
certyfikaty powtarzają się w większości ofert i są 
wymagane lub przynajmniej mile widziane w branży.
 Po trzecie, na podstawie informacji zdoby-
tych od praktyków i z ofert pracy warto zrobić listę 
kluczowych kompetencji i kwalifikacji potrzebnych 
na danym stanowisku. Następnie zastanów się, które 
z nich i w jakich stopniu już posiadasz, a nad którymi 
chciałbyś jeszcze popracować. Na tej podstawie mo-
żesz łatwo zaplanować swoje działania, na przykład 
zapisać się na kurs obsługi Excela, kurs językowy czy 
studia podyplomowe.
 Ponadto warto również podejmować próby 
aplikowania na oferty pracy z interesującej Cię dzie-
dziny. Nawet jeśli proces rekrutacji nie zakończy się 
sukcesem, możesz zyskać cenne informacje zwrotne 
od rekruterów na temat Twoich silnych stron i ob-
szarów wymagających rozwoju. Jeśli nie posiadasz 
jeszcze doświadczenia zawodowego w danej branży, 
zwróć uwagę na stanowiska juniorskie i programy 
stażowe. Obecnie na rynku pracy znajduje się coraz 
więcej ofert atrakcyjnych, płatnych praktyk i staży, 
które rzeczywiście pozwalają na zdobycie doświad-
czenia w nowej branży. 
 Jeśli posiadasz już pewne doświadczenie 
zawodowe i zastanawiasz się nad zmianą miejsca 
pracy czy nawet ogólnie obszaru zawodowego, warto 
stworzyć bilans swoich kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych. Bilans rozumiany jest jako zestawie-
nie naszych silnych stron, atutów, którymi możemy 
wykazać się przed potencjalnym pracodawcą, jak 
i obszarów wymagających do rozwoju, czyli elemen-
tów, nad którymi chcielibyśmy jeszcze popracować, 
a które są wymagane czy mile widziane w naszym 
obszarze zawodowym. Narzędzie to służy lepszemu 
poznaniu siebie samego i uporządkowaniu wiedzy 
o sobie. Może też być pomocne w przygotowaniu 
CV, listu motywacyjnego oraz w skutecznej autopre-
zentacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Bilans 
może dotyczyć następujących obszarów:

1. doświadczenie zawodowe – tutaj warto 
wziąć pod uwagę zarówno doświadczenie stricte 
związane z daną branżą (to przede wszystkim może 
interesować rekruterów), jak i inne doświadczenia, 
podczas których na przykład pracowaliśmy z klien-
tami lub wykorzystywaliśmy na co dzień język obcy. 
Jeśli jesteś na początku swojej kariery zawodowej 

bądź jeszcze się uczysz lub studiujesz, możesz wziąć 
pod uwagę również praktyki, staże, wolontariat, 
prace dorywcze czy doświadczenie zdobyte podczas 
działalności w kole naukowym czy stowarzyszeniu. 
Warto pokazać, że jesteśmy aktywni naukowo czy 
zawodowo, nawet jeśli nie posiadamy jeszcze formal-
nego doświadczenia zawodowego;

2. kompetencje – w tym miejscu przydatny może 
być podział na kompetencje twarde i miękkie (opisa-
ny w rozdziale „Rozwój osobisty”). Do kompetencji 
twardych zaliczymy na przykład: prawo jazdy kat. B, 
znajomość języków obcych, obsługa Excela czy umie-
jętność programowania w Javie. Kompetencje mięk-
kie to na przykład: praca w grupie, zarządzanie sobą 
w czasie, wystąpienia publiczne czy kreatywność. 
Warto pamiętać, że w przypadku kompetencji może-
my również określić poziom, na którym je posiadamy, 
a także poziom, jaki jest wymagany w danym miejscu 
pracy. Na przykład dane stanowisko może wymagać 
znajomości języka francuskiego na poziomie min. 
C1, ale już kompetencje związane z wystąpieniami 
publicznymi nie są szczególnie wymagane, gdyż dane 
stanowisko tego nie zakłada;

3. wykształcenie i szkolenia – w niektórych 
zawodach i na niektórych stanowiskach wymagane 
jest konkretne formalne wykształcenie lub uprawnie-
nia, aby móc zajmować się danym obszarem. Należą 
do nich na przykład zawód psychologa czy lekarza 
weterynarii. W innych przypadkach, chociażby na 
stanowisku handlowca czy kierownika zespołu, wie-
dza zdobyta na studiach czy szkoleniach może być 
przydatna, nie jest jednak warunkiem koniecznym 
do podjęcia danej pracy. Wówczas rekruter większą 
uwagę może zwracać na nasze doświadczenie zawo-
dowe czy kompetencje. Warto również przyjrzeć się 
tym formom kształcenia, które nie tylko dostarczają 
nam dyplom ukończenia, lecz także uczą konkretnych 
umiejętności czy certyfikują w danym obszarze i są 
cenne w naszej branży;

4. cechy osobowości – punktualność, otwartość, 
komunikatywność, szczegółowość – to tylko przykła-
dowe cechy, które można wziąć pod uwagę. Oczywi-
ście warto podkreślić, że na różnych stanowiskach 
mile widziane mogą być różne cechy. Na przykład 
w zawodzie księgowego prawdopodobnie bardziej 
ceniona będzie dokładność i spostrzegawczość niż 
łatwe nawiązywanie kontaktów. W wyborze posiada-
nych cech osobowości może pomóc poniższa lista 
(tabela 1):



Tab. 1. Lista cech

ambitny niezawodny spokojny
analityczny odpowiedzialny stanowczy
asertywny opanowany sumienny
autentyczny optymistyczny systematyczny
bystry ostrożny szczery
cichy otwarty szybki
ciekawy pewny siebie śmiały
cierpliwy podejmujący ryzyko taktowny
dojrzały pojętny tolerancyjny
dowcipny pomocny towarzyski
dyplomatyczny pomysłowy troskliwy
elastyczny postępowy uczciwy
empatyczny pracowity uczuciowy
energiczny praktyczny ufny
entuzjastyczny prawy uparty
fachowy profesjonalny uprzejmy

inspirujący przekonujący wesoły
inteligentny przyjazny wnikliwy
kompetentny punktualny wrażliwy
komunikatywny realistyczny współzawodniczący
konformistyczny refleksyjny wszechstronny
konsekwentny romantyczny wygodny
kreatywny rozsądny wytrwały
lękliwy rozważny zabawny
logiczny samodzielny zaradny
lojalny skromny zmotywowany
niezależny solidny zrównoważony

Źródło: Poradnik „Odkryj TOP – Twój Osobisty Potencjał” http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-
-zawodowe/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej/inne/poradniki-centrum-pliki/TOP37.pdf/view

Biorąc pod uwagę powyżej opisane obszary, warto wypisać swoje silne strony oraz obszary do rozwoju. Przy 
tym można zastanowić się, jak uwypuklić nasze atuty, a także jak rozwijać słabsze strony. Zestawienie to warto 
uzupełnić również o szanse i zagrożenia, tworząc matrycę SWOT.

Rys. 1. Matryca SWOT
Źródło: Learned, A., Christensen, C., 
Andrews, R. S. and Guth, D., Business 
Policy: Text and Cases, Homewood, 
Irwin, Illinois 1965.

SILNE STRONY
(STRENGHTS)

SZANSE
(OPPORTUNITIES)

SŁABE STRONY
(WEAKNESS)

ZAGROŻENIA
(THREATS)

SWOT

7



żr
ód

ło
: u

ns
pl

as
h

Silne i słabe strony, jak pisaliśmy powyżej dotyczą 
naszych indywidualnych zasobów, wynikających 
z doświadczenia zawodowego, wykształcenia 
czy cech osobowości. Innymi słowy są element-
em wewnętrznym. Z kolei dolna część matrycy 
– szanse i zagrożenia – dotyczą czynników z ze-
wnątrz, które mogą wpłynąć na osiągnięcie przez 
nas celu zawodowego. Przykładowo mogą do nich 
należeć zmiany legislacyjne dotyczące dostęp-
ności do zawodów (tzw. „uwolnienie” wybranych 
zawodów), uruchomienie procesu rekrutacji 
na interesujące nas stanowisko czy otworzenie 
w naszym mieście studiów podyplomowych, które 
chcielibyśmy ukończyć. Warto również wziąć pod 
uwagę, iż najczęściej nie posiadamy bezpośredniego 
wpływu na szanse i zagrożenia. 
 Wykonana analiza SWOT może pomóc 
nam w obraniu kierunków dalszego rozwoju. 

Przypatrując się swoim silnym stronom, warto 
zastanowić się, które z nich i w jaki sposób wz-
macniać, jak je wykorzystać w kontekście naszych 
planów zawodowych, a w końcu, jak komunikować 
je przyszłemu pracodawcy. Słabe strony z kolei 
mogą być wskazówką, nad czym warto popracować 
w przyszłości, co warto rozwijać. Oczywiście pa-
miętajmy, że warto dać sobie przyzwolenie na posi-
adanie wad i niedoskonałości; nie wszystkie obszary 
trzeba doprowadzić do perfekcji. Natomiast szanse 
i zagrożenia warto zidentyfikować, aby zastanowić 
się nad możliwością wykorzystania nadarzających 
się szans oraz przygotować się do przeciwdziałania 
potencjalnym zagrożeniom. Zatem analiza SWOT 
pozwala nam spojrzeć całościowo na naszą sytuac-
ję zawodową i pomoże pomóc w podjęciu decyzji 
o dalszych krokach.
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W życiu zawodowym nie zawsze oczywiście mamy 
jasno wytyczony cel i chęć zmiany miejsca pracy. Co 
zatem zrobić, gdy nie mamy pomysłu na swoje życie 
zawodowe? Z taką sytuacją mogą się spotkać osoby 
rozpoczynające swoją karierę zawodową, które nie 
wybrały jeszcze na przykład kierunku studiów czy 
ścieżki dalszej edukacji, bądź nie wiedzą, gdzie mogą 
wykorzystać posiadane kompetencje i zaintereso-
wania po ukończeniu szkoły. W określeniu naszych 
preferencji może pomóc koncepcja osobowości 

zawodowej autorstwa Hollanda. Autor określił sześć 
typów osobowości, które odpowiadają sześciu 
środowiskom zawodowym (typ realistyczny, badaw-
czy, konwencjonalny, artystyczny, przedsiębiorczy 
i społeczny). Zdaniem Hollanda dana osoba wybiera 
środowisko (zawód), które odpowiada jej zaintere-
sowaniom i dążeniom, jak również podejmuje takie 
role zawodowe, które jej odpowiadają ze względu na 
osobowość1. Na podstawie koncepcji powstało wiele 
kwestionariuszy; jeden z nich prezentujemy poniżej.

TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA2

Odpowiedz na poniższe pytania:

I. CO LUBISZ ROBIĆ? TAK NIE
1. Obsługiwać maszyny i urządzenia.
2. Pytać, aby rozumieć istniejący świat.
3. Malować, rysować, szkicować.
4. Opiekować się innymi ludźmi.
5. Być liderem grupy.
6. Wypełniać druki, kwestionariusze.
7. Majsterkować.
8. Czytać czasopisma i książki naukowe.
9. Układać bukiety z suchych kwiatów.
10. Tłumaczyć ludziom niezrozumiałe zadania lub teksty.
11. Zbierać pieniądze na określone przedsięwzięcie.
12. Pisać teksty na komputerze.
13. Naprawiać drobne usterki.
14. Uczyć się fizyki, biologii.
15. Występować na scenie.
16. Pracować w organizacjach charytatywnych.
17. Brać udział w targach i imprezach handlowych.
18. Wykonywać proste obliczenia matematyczne.

POMYSŁ NA ŻYCIE 

ZAWODOWE

9



II. CO UMIESZ ROBIĆ? TAK NIE
1. Naprawiać uszkodzone drzwi w szafce.
2. Napisać opowiadanie.
3. Grać na instrumencie muzycznym.
4. Rozmawiać z ludźmi.
5. Przewodzić grupie.
6. Napisać podanie do urzędu.
7. Posługiwać się prostymi narzędziami.
8. Przeprowadzić eksperyment.
9. Dobierać kolory, fasony.
10. Słuchać, mówić i wyjaśniać.
11. Dokonywać transakcji handlowych.
12. Obsługiwać arkusze kalkulacyjne.
13. Zakonserwować rower na zimę.
14. Opisać działanie i rolę narządów wewnętrznych człowieka.
15. Śpiewać.
16. Pocieszać ludzi, gdy są zmartwieni.
17. Wytyczać sobie cele i podejmować decyzje.
18. Prowadzić rejestr domowych przychodów i wydatków.

III. CZY INTERESUJE CIĘ TEN ZAWÓD? TAK NIE
1. Cukiernik
2. Lekarz
3. Agent reklamy
4. Pielęgniarka
5. Adwokat
6. Referent ekonomiczny
7. Hodowca zwierząt
8. Chemik
9. Reżyser
10. Nauczyciel
11. Makler
12. Urzędnik podatkowy
13. Inżynier mechanik
14. Socjolog
15. Artysta plastyk
16. Prezenter telewizyjny
17. Przedstawiciel handlowy
18. Recepcjonista

TYP KONWEKCJONALNY (K)



Zakreśl w tabeli te numery pytań, na które odpowiedziałaś twierdząco.

CZĘŚĆ R B A S P K
I. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18

II. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 1

III. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18

RAZEM:

Kolumny w powyższej tabeli to skróty sześciu typów osobowości zawodowej. W których kolumnach uzyskałeś 
najwięcej punktów?

1. Typ ……………………………………………………….
2. Typ ……………………………………………………….
3. Typ ……………………………………………………….

TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA

TYP REALISTYCZNY (R) TYP BADAWCZY (B)

TYP KONWEKCJONALNY (K) TYP ARTYSTYCZNY (A)

TYP PRZEDSIĘBIORCZY (P) TYP SPOŁECZNY (S)
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TYP REALISTYCZNY

Reprezentowany jest przez osoby, które lubią 
poprzez działanie rozwiązywać różne problemy. 
W pracy używają maszyn i narzędzi, wykorzystując 
je przy obsłudze obiektów, produkcji, wydobywan-
iu i przetwarzaniu surowców, przy uprawie roślin, 
hodowli zwierząt. Dobrze się czują, realizując zada-
nia wymagające wysiłku fizycznego.
Mocne strony: koordynacja ruchowa, zręczność, 
zdolności techniczne, mechaniczne, opanowanie, 
logika myślenia.
Słabe strony: umiejętności społeczne i dydak-
tyczne, czasami nadmierne podporządkowywanie 
się, identyfikowanie się z osobami posiadającymi 
władzę, wpływy.
Typowe zawody: elektryk, stolarz, kierowca, 
mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody 
rzemieślnicze, zawody związane z przetwórstwem 
surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

TYP BADAWCZY

Dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszuku-
je prawdy, analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. 
Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skom-
plikowanymi problemami, wyzwaniami, tworzyć 
teorie i oceniać.
Mocne strony: zdolność do abstrakcyjnego 
myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, 
zdolności intelektualne, umiejętność korzystania 
z zasobów informacji, precyzja, dociekliwość.
Słabe strony: aspołeczność, brak tradycjonal-
izmu, czasami zbytnie komplikowanie prostych sytu-
acji, brak zdolności przywódczych i perswazyjnych.
Typowe zawody: antropolog, astronom, arche-
olog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, 
farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, pro-
gramista, politolog, socjolog.

TYP ARTYSTYCZNY

Lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, 
literaturą, rozwija pomysły, koncepcje, tworzy nowe 
rzeczy. Preferuje niecodzienne sytuacje, wymianę 
myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, 
wykorzystując swoją wyobraźnię. Problemy ro-
związuje przez tworzenie.
Mocne strony: kreatywność, poczucie estety-
ki, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy 
i nietypowy, bogata wyobraźnia, ekspresyjność, 
oryginalność.

Słabe strony: niedostateczna socjalizacja, niezor-
ganizowanie, nadmierna emocjonalność, zbyt duża 
potrzeba niezależności, brak kompetencji urzęd-
niczych.
Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, 
dekorator wnętrz, fotograf, ilustrator, kompozytor, 
malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, 
reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

TYP SPOŁECZNY

Chce pomagać ludziom, przejawia emocjonalny sto-
sunek do problemów innych. Lubi zajęcia związane 
z informowaniem, uczeniem oraz doradzaniem. 
W pracy z innymi używa słów, uczuć, idei.
Mocne strony: uzdolnienia werbalne i handlowe, 
zdolność do pomagania, nauczania, empatia.
Słabe strony: zdolności manualne, techniczne, 
naukowe, rozwiązuje problemy, kierując się uczuci-
ami.
Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, 
hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, 
nauczyciel, psycholog, doradca zawodowy, pracown-
ik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stew-
ardesa, trener.

TYP PRZEDSIĘBIORCZY

Lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste 
korzyści. Lubi mieć władzę, pieniądze, wpływać na 
innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych 
do celów organizacji lub osiągnięć ekonomicznych.
Mocne strony: umiejętności motywowania 
i pobudzania innych do działania, przywództwo, 
elokwencja, towarzyskość, kompetencje organizacy-
jne.
Słabe strony: brak zdolności naukowych, dom-
inacja, podejmowanie czasami zbyt dużego ryzyka, 
agresywność.
Typowe zawody: menedżer, adwokat, agent 
ubezpieczeniowy, akwizytor, dyplomata, doradca 
podatkowy, księgarz, makler, prawnik, zaopatrzenio-
wiec.

TYP KONWENCJONALNY

Lubi zajęcia i zawody związane z danymi, ich 
porządkowaniem i strukturalizowaniem. Ceni sobie 
porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy 
według ustalonych zasad, instrukcji, reguł i procedur 
działania oraz poleceń zwierzchników.
Mocne strony: zdolność do eksponowania 



siebie i swoich celów, kompetencje urzędnicze, 
obliczeniowe, dokładność, logika myślenia, odpow-
iedzialność.
Słabe strony: konformizm, brak uzdolnień arty-
stycznych, defensywność, brak elastyczności.
Typowe zawody: archiwista, agent celny, agent 
ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, koszto-
rysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepc-
jonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, 
urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.

Przeważające typy osobowości uzyskane 
w powyższym kwestionariuszu mogą pomóc 
w określeniu zainteresowań zawodowych i wyborze 
preferowanej grupy zawodów. Warto jednak pa-
miętać, aby nie traktować wyników jak wyrocznię, 
lecz jedynie jako inspirację do zastanowienia się nad 
przyszłą pracą zawodową. Należy również wziąć 
pod uwagę, iż większość osób stanowi mieszankę 
powyżej opisanych typów, a także że poszcze-
gólne zawody najczęściej wymagają zróżnicow-
anych cech. Dlatego oprócz wyników powyższego 
narzędzia warto zastanowić się również nad innymi 
przesłankami wyboru przyszłej pracy.
 Po pierwsze, można przeanalizować, jakie 
przedmioty szkolne najbardziej lubiliśmy, a także 
jakie mamy zainteresowania, wykonywanie jakich 
czynności sprawia nam najwięcej satysfakcji. Może 
to stanowić cenną wskazówkę przy identyfikac-
ji obszarów, w których odnajdziemy się również 

zawodowo. Z drugiej strony warto oczywiście 
zwrócić uwagę na te aktywności, za którymi nie 
przepadamy. 
 Po drugie, warto wykorzystać częściowo 
bilans kompetencji opisany w poprzednim podrozd-
ziale. Oczywiście nie musimy brać uwagę doświad-
czenia zawodowego, jeśli go nie posiadamy, jednak 
spokojnie możemy przeanalizować nasze kompe-
tencje czy cechy osobowości. 
 Po trzecie, przydatne może być zapoznanie 
się z wachlarzem zawodów na rynku pracy. W tym 
celu warto rozmawiać z osobami wykonującymi 
różne zawody. Można również skorzystać z klas-
yfikacji Doradca 2000 lub z Krajowej Klasyfikacji 
Zawodów i Specjalności, która stanowi usystem-
atyzowany zbiór zawodów i specjalności występu-
jących na rynku pracy. Klasyfikacje zawierają opisy 
zadań wykonywanych w danym zawodzie, wyma-
gania niezbędne do podjęcia pracy oraz warunki 
pracy. Dostępne są na stronie internetowej Pub-
licznych Służb Zatrudnienia (http://psz.praca.gov.pl/) 
w zakładce: rynek pracy (rejestry i bazy). W końcu 
możemy również skorzystać z usług doradcy 
zawodowego, który przeanalizuje naszą sytuację 
na rynku pracy, zapyta o nasze cele zawodowe 
i pomoże w wyborze ścieżki zawodowej. Doradcy 
zawodowi świadczą swoje usługi m.in. w biurach 
karier uczelni wyższych, w ramach projektów 
unijnych dotyczących aktywizacji zawodowej czy 
w ramach prywatnej praktyki.
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Obok zastanowienia się nad naszymi atutami, które 
mogą być przydatne i ważne dla naszego poten-
cjalnego pracodawcy, warto również przemyśleć 
kwestię naszych wartości i elementów, na których 
nam zależy w życiu zawodowym i których ocze-
kujemy od pracodawcy. Pomocna w tym może być 
koncepcja kotwic kariery Scheina dotycząca warto-
ści w życiu zawodowym. Zdaniem autora wartości 
stanowią kluczowy element kotwic kariery, które 
ukierunkowują, ograniczają, stabilizują i integrują ka-

rierę danej osoby. Według Scheina ludzie poszukują 
takiego rodzaju pracy, która będzie odpowiadała 
ich wartościom. Autor w rezultacie prowadzonych 
badań wyodrębnił osiem kotwic kariery: Profesjo-
nalizm, Przywództwo, Autonomia i Niezależność, 
Bezpieczeństwo i Stabilizacja, Kreatywność i Przed-
siębiorczość, Usługi i Poświęcanie innym, Wyzwanie, 
Styl Życia1. Zachęcamy do wypełnienia kwestio-
nariusza „Moja kariera” zamieszczonego poniżej, 
który pomoże wskazać kluczowe dla nas wartości.

Wartości w życiu 
ZAWODOWYM
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1 Schein E., Career dynamics: Matching individual and organizational needs, Addison–Wesley Publishing Company, Massachusetts 1978 [za:] Knopik 
T., Edukacja ku mądrości w doradztwie edukacyjno-zawodowym, Prima Educatione 2018, s. 2. 
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1 Na podstawie: Schein E. H., Career Anchors. Discovering your Real Values, Jossey-Bass/Pfeifer Printing, San Francisko 1990 
[za:] Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002, s. 104-109.

Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie Cię do 
refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, 
motywacji do pracy i systemu wartości. Nie ma tu 
odpowiedzi dobrych i złych. Wszystkie cechy opisane 
w Kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie 
go ma posłużyć do opisania twoich kotwic karie-
ry, nie zaś do ich oceniania. Prosimy o przypisanie 
najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym 
zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskiej rangi 
(najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które 
do Ciebie w ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli twier-

dzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy” 
możesz przypisać mu następujące rangi:
- 1 jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do ciebie,
- 2 lub 3 jeśli to twierdzenie pasuje do ciebie w nie-
których sytuacjach,
- 4 lub 5 jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuje 
do ciebie,
- 6 jeśli to twierdzenie całkowicie do ciebie pasuje.
Rangi wpisuj w kolumnie po prawej stronie twier-
dzeń.

Kwestionariusz 
„Moja kariera”1

15

Twierdzenie
1. Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę 
jak do eksperta.
2. Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki.
3. Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania.
4. Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia.
5. Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę
6. Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowa-
niu społecznego dobra.
7. Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec praw-
dziwych wyzwań.
8. Raczej porzucę firmę niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne.
9. Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności tech-
niczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu.
10. Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację 
wielu ludzi.
11. Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmo-
nogramie i procedurach.
12. Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo.
13. Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w po-
równaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu.
14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie 
innym ludziom.
15. Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudny-
mi wyzwaniami.
16. Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, ro-
dzinnej i zawodowej.



17. Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrak-
cyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla.
18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego 
szczebla.
19. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania.
20. Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
21. Zaangażuję się w taką drogę zawodowa, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego 
wysiłku i moich własnych pomysłów.
22. Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską wolę spożytkować moje umiejętności dla budo-
wania lepszego świata.
23. Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania.
24. Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, 
rodzinnego i zawodowego.
25. Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który 
powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie.
26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera – 
fachowca.
27. Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie 
bezpieczeństwa.
28. Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe 
zarobki.
29. Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś, co będzie 
oparte na moim własnym pomyśle.
30. Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa.
31. Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania pro-
blemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację.
32. Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż 
wysoka pozycja menedżerska.
33. Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty.
34. Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla.
35. Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię.
36. Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
37. Marzę o stworzeniu własnej firmy.
38. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym.
39. Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż 
osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej.
40. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty “pra-
ca-dom”.

TABLICA WYNIKÓW

Przenieś wyniki wpisane w kolumnach do tablicy wyników – przy każdym numerze twierdzenia wpisz przyznane 
mu punkty. Następnie dodaj punkty wpisane w każdej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych 
poszczególnym kotwicom kariery. 
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INTERPRETACJA

1. Profesjonalizm (P) 
Towarzyszy mu dążenie do bycia fachowcem 
w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia własnego 
mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie na-
jczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kiero-
wniczymi.

2. Przywództwo (PRZ) 
Celem zawodowym staje się tutaj zdobycie nowych 
doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie 
decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do suk-
cesu finansowego.

3. Autonomia i niezależność (A/N) 
Związana jest z dążeniem do poszerzenia mar-
ginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępu-
jących więzów i ograniczeń (związanych np. z bi-
urokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby 
silnie nastawione na niezależność nie poszukują 
stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie 
wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem 
jest bycie sobie sterem i żeglarzem, praca na 
stanowisku samodzielnych specjalistów i związana 
z nimi odpowiedzialność.

P PRZ A/N B/S K/P U/P W SŻ
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 3 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40

SUMA: SUMA: SUMA: SUMA: SUMA: SUMA: SUMA: SUMA:
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4. Bezpieczeństwo i stabilizacja (B/S) 
Głównym motorem działania jest w tym przypadku 
emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. 
Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bez-
pieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kiero-
wniczych, ale najczęściej w ramach tej samej jed-
nostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego 
środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera 
międzynarodowa.

5. Kreatywność i przedsiębiorczość (K/P) 
Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie 
posiadają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej 
podsystemach, dostrzegają problemy i rozwiązują 
je, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji itd. Są 
zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji 
jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awan-
su poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje 
stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreaty-
wności jest także przedsiębiorczość.

6. Usługi i poświęcenie dla innych (U/P) 
Głównym celem w życiu staje się realizacja war-
tości humanistycznych, rozwiązywanie problemów 
politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. 
Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się 
w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontar-
iusze.

7. Wyzwanie (W) 
Podłożem działania jest tu często chęć przeciwst-
awiania się trudnościom i możliwość podejmowania 

ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują 
prace w środowisku stwarzającym okazję do walki 
i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, 
np. takie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale 
również handel i sport.

8. Styl życia (SŻ) 
Osoby prezentujące te wartości starają się o zach-
owanie proporcji i harmonii między różnymi 
aspektami życia, a przede wszystkim pracą i życiem 
osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych 
dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu 
z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces 
zawodowy.
Wyraźne wskazanie jednego bądź kilku 
z powyższych obszarów może być dla nas wska-
zówką, na co warto zwracać uwagę, wybierając 
przyszłego pracodawcę. Jeśli na przykład kluczowa 
jest dla nas autonomia i niezależność, prawdo-
podobnie nie odnajdziemy się w pracy charak-
teryzującej się silną kontrolą nad pracownikiem 
i autorytarnym stylem zarządzania. Jeśli z kolei 
cenny jest dla nas „styl życia” i dążymy do równ-
owagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, 
pewnie trudno nam będzie odnaleźć się w pracy 
wymagającej częstych wyjazdów służbowych, pracy 
w weekendy i po godzinach. Warto zatem rozważyć 
najważniejsze dla nas obszary, podejmując decyzje 
o współpracy w ramach danego stanowiska.

Oprócz wartości wskazanych w powyższym kwes-
tionariuszu, istotne stają się również inne elementy 
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oferty proponowane przez pracodawcę, np. do-
bry dojazd do pracy czy możliwość awansu. Na 
współczesnym rynku pracy firmy niejednokrotnie 
oferuje się bogaty pakiet socjalny i różnorodne 
benefity dla swoich pracowników. Warto jednak 
zastanowić się, które z nich są dla nas naprawdę 
kluczowe, a które obojętne. Przykładowe z nich 
znajdują się w poniższej tabeli. Proponujemy 

określenie subiektywnej ważności dla każdego 
z nich w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, iż dany 
element jest nieistotny, a 5 że jest dla nas kluczowy 
i stanowi ważne kryterium wyboru miejsca pracy. 
Na dole tabeli można dopisać również własne ele-
menty, bądź uszczegółowić te już zapisane (np. karta 
sportowa, ubezpieczenie grupowe itp.)
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Tab. 2. Wartości w pracy

Wartości w pracy Ważność
Stabilność pracy
Przyjazna atmosfera w zespole
Dobre warunki pracy
Możliwość awansu
Możliwość rozwoju zawodowego
Możliwość kierowania zespołem
Ambitne zadania do wykonania
Bogaty pakiet socjalny
Wysokie wynagrodzenie
Samodzielność w działaniu
Uznanie za dobrze wykonaną pracę
Różnorodność wykonywanych zadań
Praca zgodna z zainteresowaniami 
Praca blisko miejsca zamieszkania
Praca w stałych godzinach, bez nadgodzin
Prestiżowe miejsce pracy
Dobre relacje z przełożonym
…………………………………………..

Źródło: opracowanie własne

 Na podstawie powyższej tabeli otrzymuje-
my najważniejsze kryteria, na które warto zwrócić 
uwagę, wybierając pracodawcę. Należy również 
pamiętać, iż niektóre z powyższych benefitów mogą 
być negocjowalne i możliwe do zamiany z innymi. 
Być może kluczowa jest dla nas obecnie stabil-
ność pracy (np. w postaci umowy o pracę na czas 
nieokreślony), a mniej ważna karta sportowa czy 
darmowy parking. Jeśli za kolei nadgodziny nie są dla 
nas problemem, warto spróbować wynegocjować 
wyższe wynagrodzenie czy możliwość dofinan-
sowania studiów podyplomowych. To oczywiście 
jedynie przykłady, które mogą wskazać nam na czym 
zależy nam najbardziej, a z czego jesteśmy skłonni 
zrezygnować. Warto komunikować istotne dla nas 
elementy na przykład podczas rozmowy kwalifikacy-

jnej, gdyż dla różnych pracowników różne elementy 
mogą stanowić wartość. Tym sposobem zwiększamy 
szansę na satysfakcję z przyszłej pracy.
 Praca niewątpliwie stanowi istotny element 
naszego życia. Warto zatem zainwestować czas 
i zaangażowanie w rozważenie kolejnych kroków na 
naszej zawodowej ścieżce. Oprócz analizy atutów, 
którymi możemy pochwalić się przed potenc-
jalnym pracodawcą, powinniśmy zastanowić się 
również nad własnymi potrzebami i oczekiwaniami 
względem miejsca pracy. Co więcej, potrzeby te 
mogą się zmieniać wraz z wiekiem, zmianą naszej 
sytuacji życiowej czy nabieranego doświadczenia 
zawodowego. Pamiętajmy, że współpraca z daną 
firmą winna służyć obu stronom, a nie jedynie sku-
piać się na wymaganiach pracodawcy.



ZMIANA 
MIEJSCA 

PRACY
JESZCZE KILKA DEKAD TEMU 

STANDARDEM BYŁO WYUCZE-
NIE SIĘ KONKRETNEGO ZA-
WODU, ZDOBYCIE NIEZBĘD-

NYCH KWALIFIKACJI DO PRACY 
W JEDNYM „ZAKŁADZIE PRACY” 

PRZEZ CAŁE SWOJE 
ŻYCIE ZAWODOWE. 



Współcześnie posiadanie CV z kilkoma lub nawet 
kilkunastoma pracodawcami w ciągu kilkudziesięciu 
lat nikogo już nie dziwi. Według wyników badań 
Monitora Rynku Pracy z 2018 roku w ostatnich 
sześciu miesiącach 21% pracowników zmieniło 
pracodawcę, a kolejne 22% – stanowisko pracy 
w obecnej firmie. Większość (62%) z tych respon-
dentów twierdzi, że nie miała problemów ze znale-
zieniem zatrudnienia oraz że znalazła pracę, która 
spełnia wszystkie ich oczekiwania (54%). Znalezie-
nie nowego zatrudnienia średnio zajmowało re-
spondentom 2,5 miesiąca1. Coraz częściej również 
zmieniamy zawód, dokształcamy się, podwyższamy 
swoje kompetencje. Na pytanie o to, kiedy jest 
najlepszy moment na zmianę pracy, nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Możemy jednak przyjrzeć się 
kilku czynnikom, które ułatwią nam podjęcie tej 
decyzji.
 Przede wszystkim warto zastanowić się 
nad powodem myśli o zmianie pracy. Nieprzyjazna 
atmosfera, brak możliwości awansu, niskie wyna-
grodzenie, a może kiepski dojazd? Identyfikacja 
tych czynników pomoże nam w podjęciu dalszych 
decyzji. Jeśli powodem naszej chęci zmiany pracy są 
jedynie czynniki, które mogą ulec zmianie (np. pod-
wyższenie wynagrodzenia czy inne benefity), warto 
podjąć na ten temat rozmowę z przełożonym.
 Często za chęcią zmiany miejsca pracy 
stoi potrzeba „niestania w miejscu”, rozwijania 
się w obszarze naszej branży czy zmiany zakresu 
obowiązków, mimo zadowolenia z miejsca pracy 
jako firmy. Wówczas warto sprawdzić, czy nasz 
pracodawca nie prowadzi wewnętrznych procesów 
rekrutacyjnych na inne interesujące nas stanowiska. 
Ponadto, zwłaszcza w większych firmach, być może 
istnieje możliwość modyfikacji zakresu naszych 
obowiązków lub dołączenia do zespołu lub pro-
jektu zajmującego się ciekawymi dla nas aspektami. 
Wtedy możemy zyskać możliwość rozwoju zawo-
dowego bez konieczności zmiany pracodawcy.
 Warto również pamiętać, że zmiana nie 
zawsze musi wynikać z niedostatków naszego 
obecnego miejsca pracy. Czasem możemy oceniać 
je wysoko, jednak naturalnie potrzebujemy zmiany 
środowiska, zespołu, przełożonego. Wówczas, na-
wet przed podjęciem ostatecznej decyzji o odejściu, 
warto przeanalizować oferty pracy w naszej branży, 
wysłać dokumenty aplikacyjne, skorzystać z zapro-
szeń na rozmowy kwalifikacyjne. Wtedy zyskujemy 
możliwość otrzymania informacji zwrotnej o po-
siadanych kompetencjach od osoby „z zewnątrz”, 
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1 Monitor Rynku Pracy, 31. edycja, Instytut Badawczy Randstad 2018. 21

która może pomóc we wskazaniu naszych atutów 
i obszarów wartych rozwoju oraz przybliżyć szanse 
na zatrudnienie.
 Pamiętajmy również, iż nawet jeśli mamy 
dość obecnego miejsca pracy, może pojawić się 
w nas całkiem naturalny opór przed zmianą wynika-
jący z obawy o szanse na szybkie uzyskanie nowego 
zatrudnienia lub niepewności, czy nowe miejsce 
okaże się lepsze od dotychczasowego. Ponadto 
zmiana miejsca pracy wiąże się najczęściej z pozna-
niem nowych ludzi, nowych obowiązków, innego 
stylu zarządzania i kultury organizacyjnej. Czynniki 
te mogą wywoływać naturalną obawę przed zmia-
ną i powstrzymywać nas przed podjęciem decyzji 
o wejściu w nowe i nieznane środowisko. Dostrze-
gamy, iż obecna praca ma istotne wady, jednak są 
one nam już znane. Nowa firma może kryć inne 
słabe strony, o których możemy przekonać się 
dopiero po zatrudnieniu. W określeniu poziomu 
obszarów gotowości do zmiany, również zmiany 
zawodowej, przydatny staje się „Kwestionariusz 
gotowości do zmiany”.



NIE ZAWSZE JEDNAK MAMY WPŁYW 
NA ELEMENTY MOGĄCE SPRZYJAĆ NASZEJ 

KREATYWNOŚCI W MIEJSCU PRACY. 
WARTO ZATEM DBAĆ O SAMODZIELNY 

ROZWÓJ SWOJEGO POZIOMU 
KREATYWNOŚCI. SKONCENTRUJ SIĘ 

NA SWOIM SPOSOBIE DZIAŁANIA 
I WYKONYWANIA PRACY. 

KWESTIONARIUSZ
GOTOWOŚCI DO 

ZMIANY1
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W kwestionariuszu znajdziesz stwierdzenia określające ten sposób. Postaraj się do nich szczerze ustosunkować. 
W tym celu przy każdym zdaniu zakreśl cyfrę, która najdokładniej określa Twoje rzeczywiste funkcjonowanie 
zawodowe, zachowania i postawy:
- zakreślenie cyfry 1 oznacza, że z danym stwierdzeniem całkowicie się nie zgadzasz,
- zakreślenie cyfry 6 oznacza, że w zupełności się zgadzasz,
- ozostałe cyfry oznaczają ustosunkowania pośrednie.

Kwestionariusz Gotowości do Zmiany Skala
1. Wolę rzeczy znane od nieznanych. 1 2 3 4 5
2. Rzadko mam do siebie o coś pretensje po dokonanym fakcie. 1 2 3 4 5
3. Jest mało prawdopodobne, żebym zmienił coś, co wcześniej zaplanowałem. 1 2 3 4 5
4. Nie mogę doczekać się dnia, w którym mam rozpocząć coś ważnego. 1 2 3 4 5
5. Nie wierzę, że marzenia mogą się ziścić. 1 2 3 4 5
6. Jeśli coś się psuje, to zwykle znajduję sposób, by to naprawić. 1 2 3 4 5
7. Niecierpliwię się, gdy nie otrzymuję jasnych odpowiedzi. 1 2 3 4 5
8. Mam tendencję do ustalania rutynowych rozwiązań i polegania na nich. 1 2 3 4 5
9. Umiem każdą sytuację wykorzystać dla swojego dobra. 1 2 3 4 5
10. Kiedy nie udaje mi się coś ważnego, trudno jest mi się z tym pogodzić. 1 2 3 4 5
11. Nie mogę znieść bezczynności i odpoczynku. 1 2 3 4 5
12. Jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie źle. 1 2 3 4 5
13. Kiedy znajdę się w martwym punkcie w realizacji jakiegoś zadania, zaczynam improwizować. 1 2 3 4 5

14. Jestem niezadowolony, jeśli czegoś nie mogę ubrać w jasne i określone ramy. 1 2 3 4 5
15. Wolę pracować w obrębie bliskich mi i znanych zagadnień. 1 2 3 4 5
16. Radzę sobie ze wszystkim, co przynosi dzień. 1 2 3 4 5
17. Jeśli już raz podejmę decyzję, niełatwo ją zmieniam. 1 2 3 4 5
18. Eksploatuję siebie do maksimum. 1 2 3 4 5
19. Zwykle koncentruję się na potencjalnych porażkach. 1 2 3 4 5
20. Często jestem proszony o rozwiązanie problemu. 1 2 3 4 5
21. Kiedy mam do czynienia z niejasnym zagadnieniem, wręcz odruchowo zmierzam do 
uzyskania wyjaśnienia.

1 2 3 4 5

22. Zbyt wiele kosztuje mnie codzienna konfrontacja z rzeczywistością. 1 2 3 4 5
23. Koncentruję się na moich mocnych stronach, a nie na słabościach. 1 2 3 4 5
24. Trudno mi rozstać się z jakimś pomysłem, nawet jeśli okazał się on nienajlepszy. 1 2 3 4 5
25. Jestem ciągle podminowany i pełen energii. 1 2 3 4 5
26. Rzeczywistość rzadko jest taka, jakiej bym sobie życzył. 1 2 3 4 5
27. Umiem obchodzić trudności dookoła. 1 2 3 4 5
28. Nie znoszę rzeczy niedokończonych. 1 2 3 4 5
29. Wolę utarte drogi od bocznych szlaków. 1 2 3 4 5
30. Wierzę w sposób niezachwiany we własne możliwości. 1 2 3 4 5
31. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać, jak i one. 1 2 3 4 5
32. Jestem osobą pełną wigoru i pasji. 1 2 3 4 5
33. Częściej dostrzegam problemy i trudności niż świetne okazje. 1 2 3 4 5
34. Kiedy trzeba znaleźć rozwiązanie, jestem gotów szukać go w sposób bardzo nietypowy. 1 2 3 4 5

35. Nie mogę działać efektywnie, kiedy cele, jakie mam realizować oraz oczekiwania 
wobec mnie są niejasne. 

1 2 3 4 5

1 Kriegel R., Brandt D., Sacred Cows Make the Best Burgers, Warner Books, 1996, [za:] Paszkowska-Rogacz A., Metody pracy z grupą 
w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, 2004.
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OBLICZANIE WYNIKÓW

W celu obliczenia punktów przypisanych poszczególnym cechom – wymiarom gotowości do zmiany – należy 
dodać punkty wpisane w każdej kolumnie. W czterech skalach: optymizm, podejmowanie ryzyka, zdolność ada-
ptacyjna i tolerancja na niepewność wynik końcowy otrzymujemy, odejmując uzyskaną sumę od liczby 35.

Wymiar Numery 
pytań

Suma Wynik Wynik 
optymalny

Pomysłowość 6, 13, 20, 27, 34 ………… suma = wynik = ………… 22-26
Napęd (Pasja) 4, 11, 18 , 25, 32 ………… suma = wynik = ………… 22-26
Pewność siebie 2, 9, 16, 23, 30 ………… suma = wynik = ………… 22-26
Optymizm 5, 12, 19, 26, 33 ………… 35 - suma = wynik = ……. 22-26
Podejmowanie ryzyka (śmiałość) 1, 8, 15, 22, 29 ………… 35 - suma = wynik = ……. 22-26
Zdolność adaptacyjna 3, 10, 17, 24, 31 ………… 35 - suma = wynik = ……. 22-26
Tolerancja na niepewność 7, 14, 21, 28, 35 ………… 35 - suma = wynik = ……. 22-26

INTERPRETACJA

Pomysłowość

Ludzie pomysłowi potrafią wykorzystać każdą sy-
tuację do własnych celów i zrobić „coś z niczego”. 
Umieją docierać do właściwych źródeł zasobów, aby 
zrealizować swoje plany. Dostrzegają różnorodne 
sposoby działania i w sposób twórczy podchodzą 
nawet do stereotypowych zagadnień. Wiedzą, że 
każdy problem można rozwiązać, a trudności w nim 
tkwiące stanowią dla nich wyzwanie i wartość samą 
w sobie. Niski wynik w tej skali może oznaczać 
zbytnie przywiązanie do typowych sytuacji, utartych 

dróg. Wynik zbyt wysoki (ponad 26 punktów) może 
oznaczać, że osoba nie zauważa prostych, oczy-
wistych rozwiązań i tym samym przysparza sobie 
więcej pracy niż jest to konieczne. 

Optymizm 

Cecha optymizmu wysoce koreluje z gotowością do 
podejmowania zmian. Optymiści prezentują pozy-
tywny, a niekiedy wręcz entuzjastyczny stosunek do 
wszelkich nowości. W przeciwieństwie do pesymistów, 
którzy skoncentrowani są na trudnościach i przeszko-
dach, optymiści dostrzegaj wokół siebie różnorodne 
możliwości i okazje. Pozytywnie interpretują rzeczy-
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wistość i wierzą, że czas pracuje dla nich. Zbyt wysoki 
wynik w tej skali (ponad 26 punktów) może oznaczać 
brak umiejętności krytycznego myślenia. 

Podejmowanie ryzyka (śmiałość) 

Ryzykanci traktują życie jak wielką przygodę. Kocha-
ją wyzwania. Charakteryzuje ich ciągły ruch i niepo-
kój, nie znoszą poczucia bezpieczeństwa i stagnacji. 
Nudzą ich działania rutynowe i powtarzalne. Zwykle 
są twórcami zmian i podejmują działania innowacyj-
ne. Pracują efektywnie w środowisku pełnym „burz 
i zawirowań”. Zbyt wysoki wynik może oznaczać 
tendencję do brawury i lekkomyślności. 

Zdolność adaptacyjna 

Zdolność ta zawiera w sobie dwa komponenty: 
elastyczność i odporność. Dzięki elastyczności 
możliwe jest łatwe przystosowywanie się osoby do 
zmiennych wymagań otoczenia. Oszczędza jej to 
rozczarowań i frustracji. Ludzie elastycznie stawiają 
sobie cele, ale nie inwestują w ich realizację ponad 
miarę. W razie potrzeby szybko zmieniają plany, 
mając wcześniej przygotowane różne opcje. Od-
porność jest cechą, dzięki której ludzie nie załamują 
się niepowodzeniami, a popełnione błędy mają dla 
nich walor kształcący. Żyją raczej dniem dzisiejszymi 
i przyszłością niż przeszłością. Nie przywiązują nad-
miernej wagi do własnego statusu i funkcji. Osoby 
o zbyt wysokim wyniku w tej skali mogą odznaczać 
się pewną powierzchownością i zbyt małym zaanga-
żowaniem w to, co robią. 

Pewność siebie 

O ile optymiści pozytywnie interpretują rzeczywi-
stość zewnętrzną, o tyle osoby pewne siebie mają 
zaufanie do własnych możliwości i zdolności. Wyso-
ki wynik w tej skali jest typowy dla osób o silnym 
poczuciu własnej wartości. Mają one przekonanie, 
że panują nad swoim życiem. Jeśli, mimo chęci, nie 
mogą zmienić rzeczywistości wokół siebie, to stara-
ją się ją maksymalnie wykorzystać. Nie przeraża ich 
możliwość porażki, a pojedyncze niepowodzenia nie 
podważają ich wiary w siebie. Uczą się na błędach 
wierząc, że bez porażek nie ma mistrzostwa. Zbyt 
wysoki wynik w tej skali może oznaczać zarozu-
miałość, nadmierne zaufanie oraz odrzucanie opinii 
innych ludzi na własny temat. 

Tolerancja na niepewność

Dla osób obdarzonych tą cechą jedyną pewną 
rzeczą jest to, że w dzisiejszym świecie nic nie jest 
pewne. Akceptują one ten stan wiedząc, że w re-
alizacji każdego planu mogą pojawić się elementy 
nowe i zaskakujące. Ponieważ nie spodziewają się 
szybkich rozwiązań i prostych odpowiedzi, wykazują 
dużą cierpliwość i nie dokonują pochopnych ocen. 
Zbyt duża tolerancja na niepewność może oznaczać 
trudności w doprowadzaniu zadań do końca i po-
dejmowaniu ostatecznych decyzji.

Wyniki w wypełnionym kwestionariuszu mogą nam 
pomóc w określeniu, na jakim poziomie występują 
u nas poszczególne wymiary gotowości do zmia-
ny. Parametry istotnie niższe od pozostałych będą 
świadczyć o tych cechach, które mogą powodować 
hamowanie decyzji o zmianie miejsca pracy. Jak przy 
każdym tego typu kwestionariuszu warto jednak 
pamiętać, iż jego wyniki nie są wyrocznią, a jedynie 
wskazówką i punktem wyjścia do refleksji na temat 
posiadanych cech.
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Praca niewątpliwie stanowi istotny element naszego 
życia, jednak oczywiście nie wypełnia go w 100%. 
Istotne zatem wydaje się odnalezienie równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Warto 
pamiętać, iż równowaga ta będzie subiektywnym 
odczuciem każdego z nas, zależnym od naszych 
obecnych możliwości i priorytetów życiowych. Ba-
dacze Jeffrey Greenhaus i Gary Powell radzą nawet 

traktować życie zawodowe i osobiste jako sprzy-
mierzeńców. Ich zdaniem pełnienie różnych ról 
społecznych, np. pracownika i rodzica może pozy-
tywnie wpłynąć na naszą kondycję psychofizyczną1.
 Badania wskazują, że średnio połowa Pola-
ków pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo. Aż 
63% z nas pracuje czasem w niedziele i święta, 55% 
– podczas choroby, 53% badanych zdarza się praco-

1 Riordan Ch., Work-life balance – tu nie chodzi o równowagę, HBR Polska, https://www.hbrp.pl/b/work-life-balance---tu-nie-chodzi-o-rownowage/
DQ725mbo?NO_COOKIES=1 [dostęp: 10.09.2019].



wać poza wyznaczonymi godzinami, a 43% Polaków 
pracuje nawet podczas urlopu. Co więcej, liczba 
godzin nadliczbowych wzrasta wraz z poziomem 
zajmowanego stanowiska. Analizując wyniki bada-
nia na świecie, można przypuszczać, iż równowaga 
pomiędzy życiem zawodowym a osobistym staje 
się coraz istotniejsza zarówno dla pracowników, 
jak i dla pracodawców: 55% respondentów wska-
zuje brak work-life balance jako powód rozważania 
zmiany pracy, a 22% pracodawców postrzega go 
jako czynnik (poza warunkami finansowymi), który 
najbardziej pomaga pozyskać nowych pracowni-
ków2.
 Jak zatem zadbać o balans między „pracą 
a domem”? Po pierwsze, warto odpowiedzieć sobie 
na pytanie, co dla nas osobiście znaczy owa równo-
waga. Czy praca w co drugą sobotę jest już prze-
kroczeniem tej granicy? A może obecnie chcemy 
angażować się w działalność zawodową jedynie na 
pół etatu, a pozostały czas przeznaczyć na życie 
rodzinne? Odpowiedzi na te pytania są naturalnie 
bardzo subiektywne i osobiste, uzależnione od 
naszej obecnej sytuacji rodzinnej, prywatnej, fi-
nansowej czy zdrowotnej. Próba określenia naszej 
własnej równowagi pomiędzy życiem osobistym 
a zawodowym może opierać się na skonkretyzowa-
niu czasu (w dni robocze, w tygodniu, w weekendy) 
jaki chcielibyśmy poświęcać na te dwie sfery życia. 
 Po drugie, warto zastanowić się, czy nasze 
obecne bądź planowane miejsce pracy odpowiada 
ustalonej przez nas równowadze. Jeśli zdecydowali-
śmy, iż popołudnia i weekendy poświęcamy jedynie 
swojej pasji bądź rodzinie, zastanówmy się czy na-
sza praca nie wiąże się w tym czasie z odbieraniem 
służbowych telefonów i maili, częstymi delegacjami 
i zostawaniem w pracy „po godzinach”. Ponadto 
wiele firm oferuje szeroki wachlarz benefitów dla 
swoich pracowników służących wspieraniu ich życia 
prywatnego. Dofinansowanie do wybranych kur-
sów, rozwój zainteresowań i pasji, bilety na imprezy 
kulturalne coraz częściej znajdują się w ofertach 
pracy. Co więcej, możemy również liczyć na możli-
wość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, dofi-
nansowania do żłobków i przedszkoli, prezenty dla 
dzieci pracowników i wiele innych. Warto przeana-
lizować te oferty pod kątem własnych potrzeb. Na 
podstawie wyników badania „Nowa era motywacji” 
przeprowadzonego przez Hays Poland i Mind & 
Soul Business możemy stwierdzić, iż największy od-
setek pracodawców oferuje swoim pracownikom 
elastyczne godziny pracy (71%), możliwość pracy 
zdalnej (56%) i bezpłatny urlop (45%). Natomiast 

sami pracownicy najchętniej korzystają z elastycz-
nych godzin pracy (51%), możliwości pracy zdalnej 
(39%) i ustalania czasu pracy ze współpracownikami 
(21%). Rozwiązania te sprzyjają budowaniu elastycz-
ności i równowagi w realizacji obowiązków zawo-
dowych i prywatnych.
 Po trzecie, oprócz przeanalizowania wymo-
gów naszego miejsca pracy pod katem work-life 
balance, warto zastanowić się nad własnym zacho-
waniem w tym względzie. Nawet jeśli pracodawca 
nie narzuca nam pracy po godzinach, zadajmy sobie 
pytanie, czy sami nie przekraczamy tej granicy 
i nie pracujemy zbyt wiele lub chociaż nie myślimy 
o pracy. Tutaj pomocną wskazówką może być rów-
nież odpowiedź na pytanie czy potrafimy odpoczy-
wać i zrelaksować się. Rolę odpoczynku podkreśla 
Stephen Covey w swojej książce „7 nawyków 
skutecznego działania”, gdzie relaks porównuje 
do ostrzenia piły. Piła jest tutaj symbolem naszego 
ciała jako narzędzia pracy. Ostrzenie go odpowiada 
odpoczynkowi, który jest niezbędny, aby właściwie 
zadbać o nasze „narzędzie pracy”3. Dzięki temu 
dalsza praca może okazać się znacznie wydajniejsza 
i bardziej satysfakcjonująca.
 Podsumowując niniejszy rozdział, warto 
zastanowić się nad wpływem życia zawodowego 
na ogólne poczucie satysfakcji i szczęścia. Z jednej 
strony wyniki badania „Nowa era motywacji” wska-
zują, iż ponad połowa Polaków (52%) uważa, że ich 
życie osobiste jest podporządkowane życiu zawo-
dowemu. Z drugiej – wyniki tego samego badania 
opisują nieduże różnice w średnim deklarowanym 
poziomie szczęścia osób pracujących i niepracują-
cych, co pozwala na wysnucie wniosku, że praca nie 
jest istotnym wyznacznikiem szczęścia4. Tym sa-
mym kluczowe wydaje się zachowanie równowagi 
pomiędzy różnymi sferami życia i posiadanie źródeł 
satysfakcji życiowej również w innych, pozazawodo-
wych obszarach.

272 Nowa era motywacji, dz. cyt.
3 Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2014.
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