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Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

BRAK KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ 
A SKUTKI KIEROWANIA POKOLENIEM Y

 LACK OF NONVERBAL COMMUNICATION 
AND RESULTS OF THE Y GENERATION’S MANAGING 

Streszczenie: Polski Y to aktywny internauta i wymagający pracownik, o którym większość 
pracodawców nie ma zbyt pochlebnego zdania. Zrozumienie pokolenia Y i świadome nim 
kierowanie w organizacji stanie się biznesem atrakcyjnym dla obu stron. Tak zbudowane dla 
niego miejsce pracy przełoży się na rozwój i samomotywację oraz wykreowanie wzorowych 
pracowników. Statystyczny Y  zna swoją wartość, ma dobrze opracowaną sztukę autopre-
zentacji i wysokie wymagania w kwestii wynagrodzenia i rozwoju. Niektórzy pracodawcy 
uważają takie podejście za nieadekwatne do rzeczywistości. W opracowaniu wskazane zo-
staną mocne i  słabe strony potencjału Y-a jako pracownika oraz zaprezentowane zostaną 
wskazówki dla menedżerów, jak świadomie kierować Y-em jako pracownikiem. 
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Słowa kluczowe: pokolenie Y, pracodawca, wymagania i oczekiwania pracownika pokole-
nia Y, kompetencje zawodowe, mocne i słabe strony, potencjał

Abstract: The Polish Y is an active Internet user and demanding employee, that is not perce-
ived in a positive light by the majority of the employers. Understanding the generation Y and 
conscious managing it within the organization should become a business attractive for both 
sides. Correctly build job place for such people can be related to development and self motiva-
tion as well as to creation of perfect employees. The statistical Y knows his own value, his auto 
presentation is already perfected and he knows what exactly he wants in terms of wages and 
development. For some employers this may sound as stripped from the reality. The article is 
devoted to presenting strengths and weaknesses of Y’s potential as an employee and to offering 
some indications for the managers in terms of directing the Y as an employees. 

Keywords: generation Y, employer, demands and expectations of the generation Y employ-
ee, professional competences, strengths and weaknesses, potential. 

Wprowadzenie

Pokolenie Y to pokolenie urodzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX wieku, a zatem pokolenie, które już weszło lub jest w trakcie wchodzenia na dzisiej-
szy rynek pracy. Co więcej, to pokolenie, które w najbliższych latach będzie dominowało 
na rynku, i w związku z tym ukształtuje przyszłość ekonomicznego rozwoju polskiego 
społeczeństwa. Dlatego wzrost świadomości menedżerów w odniesieniu do cech cha-
rakteryzujących to pokolenie jako potencjalnych pracowników nabiera szczególnego 
znaczenia. Zdaniem badaczy jest to generacja specyficzna, ponieważ z jednaj strony nie 
różni się aż tak bardzo od swoich poprzedników w zakresie swoich potrzeb i oczekiwań, 
jednocześnie jednak jest pod wieloma względami odmienna i powinna być traktowana 
w taki sposób, by wydobyć z niej możliwie jak najwięcej jej potencjału. 

Celem artykułu jest zestawienie teoretycznych ustaleń dotyczących pokolenia 
Y i jego funkcjonowania w miejscu pracy z wynikami badań empirycznych ukie-
runkowanych na zbadanie, na ile silne i  słabe strony pracowników z  pokolenia 
Y wpływają na wykonywanie przez nich zadań zawodowych oraz na ich podejście 
do pracy, jak również jak te aspekty powinny (o ile powinny) być uwzględnione 
przez pracodawcę. 

 
1. Specyfika pokolenia Y jako wyzwanie dla menadżera

Dzisiejszy rynek charakteryzuje się między innymi tym, że jednocześnie funk-
cjonują na nim przedstawiciele kilku pokoleń, różniących się między sobą zasadni-
czo w kwestiach takich jak podejście do pracy, do czasu wolnego, posiadane kompe-
tencje, a także wymagania w stosunku do pracodawcy i do samego siebie. Pokolenie 
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Y jest tą generacją, która obecnie coraz silniej zaznacza swoja obecność na rynku 
pracy. To pokolenie ludzi młodych, którzy chętnie się kształcą, są ambitni, a do tego 
sprawnie poruszają się w świecie wirtualnym, a wynikająca z istoty społeczeństwa 
informacyjnego tendencja do korzystania z  wiedzy dostępnej za pośrednictwem 
nośników elektronicznych usprawnia i przyspiesza ich edukację i zdobywanie nie-
zbędnych umiejętności. Wielu badaczy jest zdania, że to właśnie pokolenie Y w nie-
długim czasie przejmie kontrolę nad zarządzaniem organizacjami1.

Trudno nie zgodzić się w tym kontekście z twierdzeniem, że podejście menedże-
rów do istniejących lub pojawiających się różnic pokoleniowych, a szczególnie do 
specyfiki pokolenia Y, ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych przez nich decy-
zji zarządczych i ich konsekwencji przekładających się na „być albo nie być” przed-
siębiorstwa. Menedżer współczesny musi być człowiekiem zdolnym dostrzec pozy-
tywne aspekty, jakie mogą płynąć z  różnorodności zespołów pracowników, które 
z kolei wynikają z różnic wiekowych, a jednocześnie na tyle otwartym, by traktować 
to zróżnicowanie w kategoriach naturalnego rozwoju. Nie chodzi tu bowiem o ra-
dykalne i nagłe przemiany, ale o umiejętność dostosowania się do możliwości wy-
korzystywania potencjału rozwojowego, jaki oferuje przedsiębiorcom pokolenie Y. 

Jak zauważa Ewa Mazur-Wierzbicka, „praca z zespołami zróżnicowanymi pokole-
niowo staje się coraz powszechniejsza. Liderzy muszą zatem podejmować takie dzia-
łania, tak kierować pracownikami, aby wykorzystać potencjał, jakim dysponuje każde 
z pokoleń dla sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga 
uważności, zdolności przywódczych i szerokich kompetencji społecznych, interperso-
nalnych. Każda z generacji ma bowiem określoną osobowość, sposób postępowania, 
system wartości, co przejawia się w ich stylu życia, postawie wobec pracy, samych”2. 

2. Cechy charakterystyczne przedstawicieli pokolenia Y 

Współczesny menedżer staje w obliczu wielu różnorodnych wyzwań, a wielo-
pokoleniowość zespołu, którym ma kierować, to – pozornie – tylko jedno z nich. 
W praktyce może się okazać, że niepodołanie temu (pozornie) łatwemu zadaniu 
jest równoznaczne z porażką menedżera w pełnieniu najważniejszych funkcji, wpi-
sanych w zakres jego obowiązków. Dlatego też sposób, w jaki traktuje on specyfikę 
pokoleniową swoich podwładnych, ma coraz większe znaczenie nie tylko w obecnej 
perspektywie funkcjonowania firmy, ale także w perspektywie długoterminowej. 

Przedstawiciele pokolenia Y stanowią obecnie systematycznie rosnącą ilościowo 
część na rynku pracy, co wynika z faktu, że są to osoby, które w znacznym odsetku 

1  E. Mazur-Wierzbicka, Pokolenie Y – liderzy jutra. Analiza komparatywna Polska versus inne kra-
je Europy Środkowej, „Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński. Studia 
i Prace WNEiZ US” 2016, nr 43/1, s. 169.
2  Ibidem, s. 170. 
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liczebnym zdecydowały się na studia wyższe, i albo już takie studia ukończyły, albo 
są w trakcie ich kończenia, a jednocześnie często podejmują pracę na etapie pierw-
szych lat studiów czy innych poziomów edukacji. Jest to przede wszystkim pokole-
nie świadome swoich potrzeb i konieczności samodzielnego zdobywania środków 
na ich zaspokajanie. Ekonomicznie wymierne możliwości rodziców mają dla tego 
pokolenia coraz mniejsze znaczenie, ponieważ jego cechą charakterystyczną jest 
silna potrzeba niezależności i samostanowienia się. To są ludzie, którzy sami chcą 
zdobyć sobie miejsce w życiu, stworzyć swój świat i wykreować siebie. Zdecydowa-
nie nie chcą zawdzięczać niczego rodzicom, nawet jeśli czasami korzystają z ich po-
mocy w niektórych kwestiach. Chcą być samodzielni i niezależni. Nikt nie może im 
niczego dyktować, więc zależność finansowa od rodziców jest wykluczona. Nawet 
jeśli z perspektywy realnej byłoby to bardziej racjonalnym rozwiązaniem. 

Pokolenie Y to pokolenie innowacji i odkrywczości, kreatywności, która zaska-
kuje i szokuje, ale nie ma wątpliwości, że ma dobre perspektywy. Tylko czasami to, 
co stanowi o wyjątkowości tego pokolenia i jego potencjale, niekoniecznie musi być 
postrzegane pozytywnie przez potencjalnego pracodawcę, bo Y-i to jednostki silne, 
kreatywne, twórcze i silnie zmotywowane. To ludzie, którzy wysoko zawieszają po-
przeczkę i oczekują dużo od pracodawcy, znając swoją wartość (czasami nawet ją 
przeceniając), a ich samoświadomość dyktuje im żądaniową postawę, która deter-
minuje ich wybory zawodowe. 

Trzeba pamiętać, że pokolenie Y  to przedstawiciele wyżu demograficznego lat 
80. i 90. XX wieku, czyli w rzeczywistości pierwsza generacja Polaków wychowanych 
i wykształconych w warunkach III RP, czyli w warunkach kapitalizmu. To pokolenie, 
które wzrastało w dobie powszechnej komputeryzacji, telewizji satelitarnej i Interne-
tu, które umożliwiły coś, czego wcześniejsze pokolenia nie mogły doświadczyć, czyli 
otwarte komunikowanie się ze światem. Pokolenie Y wychowało się w warunkach, 
o których ich przodkowie mogli co najwyżej pomarzyć, ponieważ brak ograniczeń 
natury społeczno-politycznej, jak również możliwość emigracji zarobkowej, dostęp-
ność nowoczesnych technologii komunikowania się oraz wolność słowa sprawiły, że 
to pokolenie patrzyło na otaczający świat zupełnie inaczej niż ich poprzednicy. 

Pokolenie Y  charakteryzuje zdolność do szybkiego docierania do informacji, 
tworzenia społeczności, komunikowania się poprzez media oraz otaczania się elek-
troniką3. Przedstawiciele tego pokolenia ludźmi niezależnymi, ale jednocześnie po-
trzebują osoby, która mogłaby być dla nich wzorem, mentorem, przewodnikiem. 
Wykazują znacznie więcej elastyczności i otwartości na zmianę, gotowości do ucze-
nia się oraz niechęci do długoterminowych zobowiązań niż ich poprzednicy. To 
ludzie, którzy chętnie inwestują w siebie i w swój rozwój, uczą się i rozwijają swoje 

3  A. Stosik, A. Leśniewska, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi – perspektywa 
adaptacji i różnic pokoleniowych, „Studia i Prace Wydziału nauk Ekonomicznych i Zarządzaniu” 2015, 
nr 39, s. 187.



Brak komunikacji niewerbalnej a skutki kierowania pokoleniem Y 243

pasje. A  przy tym nie wstydzą się mówić o  tym, czego chcą i  na czym im zale-
ży. Jednak od poprzednich pokoleń przede wszystkim różni ich znacznie większa 
koncentracja na sobie i swoich potrzebach i korzyściach, w efekcie czego cechuje 
ich znacznie mniejsza lojalność wobec pracodawców. Jednocześnie jednak potra-
fią silnie zaangażować się w pracę, pod warunkiem że spełnia ona ich oczekiwania 
i zaspokaja ich potrzeby4. Główne wartości tego pokolenia to ambicje, kreatywność, 
rozwój i innowacyjność, zaś jego główne słabe strony to niska etyka pracy, brak sa-
modyscypliny i cierpliwości, jak również słabsza decyzyjność, roszczeniowość oraz 
trudności w kontaktach bezpośrednich5.

Na to, jakie pokolenie wyrosło z ludzi urodzonych w dwóch ostatnich dekadach 
XX wieku, wpłynęło mnóstwo czynników, z których niewątpliwie kluczowe znacze-
niem miały zmiany ustrojowe, które dokonywały się w tamtym okresie. Nagle ludzie 
mieli możliwość nie tylko życia w państwie demokratycznym, ale przede wszystkim 
zyskali nieograniczony dostęp do wiedzy za sprawą Internetu, a jednocześnie moż-
liwość swobodnego wyrażania własnych myśli i opinii. Nie bez powodu pokolenie 
Y nazywa się także pokoleniem „Ja”. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na 
nowoczesny model wychowania, opartego na budowaniu u dziecka poczucia wła-
snej wartości oraz przekonania, że jest wyjątkowe i w związku z tym zasługuje na 
wszystko to, co najlepsze. W efekcie ukształtowano w pokoleniu Y swoisty przymus 
osiągania sukcesu we wszystkich sferach życia. Jednak w konsekwencji pokolenie 
Y ma także wyraźne słabości, takie jak chociażby niecierpliwość i chęć posiadania 
wszystkiego natychmiast, które stanowią wyróżnik ich stylu pracy6. 

Pokolenie Y kojarzone jest zwykle z brakiem pokory, upadkiem relacji budowa-
nych na autorytetach, postrzeganiem rzeczywistości przez pryzmat własnych po-
trzeb i oczekiwań oraz osobistego komfortu, szybkim znudzeniem wszystkim tym, 
co początkowo wydaje się atrakcyjne i ciekawe oraz brakiem umiejętności przyjmo-
wania konstruktywnej krytyki7. Do wad tego pokolenia należy wyraźna niechęć do 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych z przedstawicielami starszych pokoleń 
wśród pracowników, co wynika z istniejących różnic pokoleniowych. Jednocześnie 
jednak cechuje ich znacznie większa otwartość na kontakty z odmiennymi kultu-
rami ze względu na znajomość języków obcych, „otwarte granice” i możliwość po-
dejmowania zatrudnienia poza granicami własnego państwa. Przedstawiciele tego 
pokolenia prowadzą życie w  szybkim tempie, często nawet bez poświęcania zbyt 
wiele uwagi temu, co zostawiają za sobą, a zmiany są dla nich jedynie odstępstwami 

4  Ibidem.
5  B. Hysa, Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: 
Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 97, s. 389.
6  N. Lechowicz, D. Pikuła, Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współcze-
snego świata, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2013, nr 3, s. 18.
7  G. Rosa, Wpływ różnic pokoleniowych na sposoby komunikacji Polaków, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego” 2013, nr 747, s. 40-48.
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od normalnego stanu rzeczy i  przygotowaniem do stawienia czoła nowym sytu-
acjom8. Zmiana dla tego pokolenia przestała być synonimem wyzwania, do którego 
należy się przygotować i które wyciska na jednostce piętno. Dla pokolenia Y zmiana 
to część normalnego życia, a nie jego zaburzenie czy wywrócenie „do góry noga-
mi”. Właściwie można powiedzieć, że zmiana jest wpisana w życie pokolenia Y jako 
zmienna, która determinuje jakość życia. 

Podejście do życia, jakie prezentują przedstawiciele pokolenia Y, jest konsekwen-
cją możliwości szybkiego przemieszczania się oraz wykonywania wielu czynności 
symultanicznie, czyli w  tym samym czasie9. To ludzie, którzy otaczają się grupą 
przyjaciół dobieranych według zupełnie innych kryteriów, niż robili to ich dziad-
kowie czy rodzice nawet, ponieważ pochodzenie z tej samej miejscowości przesta-
ło być kryterium wartościującym ludzi. Dostęp do Internetu i globalnych zasobów 
sprawia, że pokolenie Y to osoby przygotowane do życia i działania w globalnej wio-
sce, chętnie i łatwo nawiązujące przyjaźnie z ludźmi pochodzącymi z całego świata. 
To jednostki wyjątkowo mobilne, które chętnie podróżują zarówno w celach typo-
wo prywatnych (zwiedzanie, poznawanie innych kultur, odwiedzanie znajomych), 
jak i czysto zawodowych (zmiana miejsca pracy, kontrakt zagraniczny itp.). 

Pokolenie Y nie boi się wyzwań zawodowych związanych z przemieszczaniem się 
na dłuższy okres nawet w bardzo odległe zakątki świata. Przedstawiciele tego pokole-
nia szybko podejmują decyzje o wyjeździe za granicę, a względy ekonomiczne nie są 
jedynym czynnikiem mającym tu znaczenie10. Y-i są pokoleniem, którego najsilniej-
szą stroną jest doskonała znajomość nowych technologii, przede wszystkim informa-
cyjno-komunikacyjnych, dzięki którym mogą szybko zdobywać wszystkie potrzebne 
informacje i tworzyć społeczności wirtualne11. Czują się przy tym, korzystając z no-
wych technologii, bardzo komfortowo, ponieważ to właśnie dzięki nim od dzieciń-
stwa mogą się skutecznie porozumiewać z innymi ludźmi. I tu pojawia się kwestia, 
która stanowi prawdopodobnie największe wyzwanie dla menedżerów zarządzają-
cych pracownikami z pokolenia Y, a mianowicie trudności komunikacyjne. 

Z perspektywy pokolenia Y komunikacja wygląda zupełnie inaczej niż z perspek-
tywy pokoleń poprzednich. W przypadku tej generacji znacząco straciła na znaczeniu 
komunikacja niewerbalna, ponieważ ludzie poruszający się swobodnie w świecie wirtu-
alnym nie mają potrzeby porozumiewania się za pomocą mowy ciała i innych elemen-
tów komunikacji niewerbalnej, a  skoro nie czują takiej potrzeby, nie posiadają także 
niezbędnych do tego umiejętności. Problem nie polega tylko na tym, że Y-i nie potrafią 

8  E. Mazur-Wierzbicka, Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty, „Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 39, s. 309.
9  Ibidem, s. 309.
10  A. Kachniewska, A. Para, Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy, „Rozprawy Naukowe we Wro-
cławiu” 2014, nr 45, s. 155.
11  M. Wawer, Edukacja pracowników pokolenia Y – nowe potrzeby i rozwiązania, „Edukacja – Techni-
ka – Informatyka” 2013, nr 4, s. 164.
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odczytywać sygnałów wysyłanych za pośrednictwem komunikacji niewerbalnej, ale 
przede wszystkim na tym, że sami takich sygnałów nie wysyłają, a jeśli już to robią, to 
często komunikaty te są trudne do odczytania nawet dla prawdziwych specjalistów tej 
dziedziny. W pokoleniu Y, bazującym przede wszystkim na komunikacji odbywającej 
się za pomocą środków technologicznych, komunikacja stała się zjawiskiem specyficz-
nym i wymagającym odmiennego traktowania. To przecież pokolenie, które ma proble-
my z utrzymywaniem koncentracji na jednym zagadnieniu przez dłuższy czas, a jedno-
cześnie chętnie korzystające z informacji zwrotnej oraz porad mentorów12. 

 
3. Metodologia badań

Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule zostały uzyskane w trakcie badania 
ankietowego przeprowadzonego pośród osób z pokolenia Y zatrudnionych w korpora-
cji z branży paliwowo-energetycznej, gdzie osoby w wieku 20-40 lat stanowią obecnie 
około 49% zatrudnionych. Korporacja stawia na młodych ludzi, którzy są otwarci na 
poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz chętnie podejmują wyzwania. Przedmiot dzia-
łalności spółki oraz innych zależnych podmiotów jest bardzo szeroki, obejmując nie tyl-
ko działania związane z produkcją paliw, ale także wiele innych dziedzin produkcyjnych 
i badawczych. Ze względu na tę specyfikę spółka, zatrudniająca kilkadziesiąt tysięcy pra-
cowników (uwzględniając wszystkie podmioty zależne i podwykonawców), cechuje się 
bardzo rozbudowaną hierarchią, ale także dużym naciskiem na szkolenie i doskonalenie 
pracowników oraz na stwarzanie im możliwości rozwoju zawodowego. 

Celem przeprowadzonego badania było poznanie mocnych i słabych stron poko-
lenia Y jako pracowników widzianych z ich własnej perspektywy, jak również rozpo-
znanie sposobów komunikowania się zapewniających możliwie najbardziej efektywny 
obieg informacji. Finalnie w badaniu chodziło o to, by przedstawić menedżerom za-
rządzającym pracownikami z pokolenia Y oczekiwania tych pracowników oraz pewne 
sugestie co do tego, jak z takimi ludźmi skutecznie współpracować, osiągając satysfakcję 
po obu stronach. Nie ma wątpliwości, że efektywna współpraca z pokoleniem Y wyma-
ga uwzględnienia postaw reprezentowanych przez to pokolenie, ich oczekiwań i spe-
cyfiki ich osobowości, które są z jednej strony niezwykle twórcze i bogate, a z drugiej 
nieprawdopodobnie wręcz ograniczone przez potrzebę korzystania z technologii i trud-
ności komunikacyjne, jakich doświadczają właściwie na każdym kroku. 

Ze względu na specyfikę osoby z pokolenia Y jako pracownika, z którym komuni-
kacja jest utrudniona, ponieważ nie odczytuje on sygnałów pochodzących z komuni-
kacji niewerbalnej, a przekazywane tradycyjnymi kanałami komunikacyjnymi infor-
macje często odbiera powierzchownie i bez należytej uwagi, celem autorki niniejszego 

12  A. Laśkiewicz, Jak się uczą Y-reki?, https://ipro-elearning.com/html/partners/vuca/jak_sie_ucza-
_y_reki.html, 2016 [dostęp: 29.10.2018].



246 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

artykułu i przeprowadzonych w związku z tym badań empirycznych było znalezienie 
wskazówek dla menedżerów, które mogłyby im ułatwić pracę i możliwie najbardziej 
skuteczne wykorzystanie potencjału, jakim dysponują osoby z pokolenia Y. 

W ramach badania autorka szukała odpowiedzi na następujące pytania:
−	 Czego oczekuje pracownik z pokolenia Y?
−	 Czego nie lubi pracownik z pokolenia Y?
−	 Jak można skutecznie zmotywować pracownika z pokolenia Y?
−	 Czego potrzebuje pracownik z  pokolenia Y, by normalnie funkcjonować 

i pracować możliwie jak najbardziej efektywnie?
−	 Co motywuje pracownika z pokolenia Y?
Jako narzędzie badań wykorzystano kwestionariusz ankiety zbudowany z pytań 

zamkniętych. Kwestionariusz składał się z  trzech części. Część pierwsza obejmo-
wała tytuł kwestionariusza oraz apel do respondentów. Podano w nim cel badań, 
instrukcję wypełnienia kwestionariusza oraz zapewnienie o anonimowości badań. 
Druga część składała się z 25 pytań o charakterze merytorycznym dotyczącym ba-
danej problematyki. Część ostatnia (metryczkowa) zawierała pytania, które pozwo-
liły na charakterystykę respondentów ze względu na płeć, wiek, staż pracy w bada-
nym przedsiębiorstwie, wykształcenie oraz zajmowane stanowisko pracy. 

Respondentami kwestionariusza były 234 osoby zatrudnione w firmie na róż-
nych stanowiskach pracy. Ich cechą wspólną była przynależność do pokolenia Y, 
czyli wiek mieszczący się w przedziale 20-38 lat. Wszystkie ankiety zostały wypeł-
nione poprawnie i uwzględnione w analizie. Udział płci w tym przypadku był nie-
malże równy, z niewielką przewagą kobiet (56% kobiet i 44% mężczyzn). Większość 
badanych respondentów posiada wykształcenie średnie 56,5%, duża grupa respon-
dentów posiada wykształcenie wyższe 40,1% oraz policealne 3,4%. Zdecydowana 
większość respondentów to osoby w wieku 20-30 lat (66%), natomiast osoby w wie-
ku 31-40 lat stanowiły znacznie mniejszą liczebnie grupę (34%). Staż pracy w firmie 
nie został uwzględniony w omawianym badaniu, ponieważ znaczna część ankieto-
wanych to osoby dopiero rozpoczynające pracę zawodową lub pracujące nie dłużej 
niż 5 lat. W związku z tym autorka artykułu uznała, że staż pracy respondentów nie 
ma w tym konkretnym przypadku istotnego znaczenia dla uzyskanych wyników. 

4. Pracownik z pokolenia Y – we własnych oczach

Respondenci biorący udział w analizowanym badaniu ankietowym przyznali, że 
ich oczekiwania w stosunku do pracodawcy są relatywnie wysokie i chętnie zmie-
niają miejsce pracy, jeśli ktoś im zaoferuje lepsze warunki (szczególnie płacowe). 
Wśród czynników przemawiających za przyjęciem stanowiska pracy lub pozosta-
niem na nim ankietowani wymieniają przede wszystkim: motywujące wynagrodze-
nie (43%), pracę zgodną z kwalifikacjami i wykształceniem (25%), dobrą atmosferę 
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w miejscu pracy (15%) oraz otwartość pracodawcy na innowacyjne pomysły i ich 
ewentualne wdrażanie (14%). Pozostała grupa 3% respondentów wstrzymała się od 
wyrażenia swojej opinii w tej kwestii (rys. 1). 

Rysunek 1. Czynniki przemawiające za przyjęciem danego miejsca pracy
Figure 1. Factors supporting acceptation of a job offer

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że motywujące wynagrodzenie jest postrze-
gane przez przedstawicieli pokolenia Y jako główny motywator podjęcia pracy na 
danym stanowisku. Pokolenie Y, jak wynika z przeprowadzonego przeglądu litera-
tury przedmiotu, to generacja, dla której czynnik finansowy ma kluczowe znacze-
nie we wszystkich podejmowanych decyzjach. Przedstawiciele tego pokolenia chcą 
żyć przyjemnie, więc wysokie wynagrodzenie jest dla nich bardzo ważne, ponieważ 
umożliwia ono życie na odpowiednim poziomie. Tym niemniej wykonywanie pra-
cy zgodnej z kwalifikacjami i posiadaną wiedzą zostało wskazane przez 25% respon-
dentów, co świadczy o tym, że robienie na co dzień, w ramach pracy zawodowej, 
tego, co się naprawdę umie robić i do czego ma się odpowiednie kwalifikacje, także 
ma znaczenie. E-generacja jest pokoleniem, dla którego zarobki są dominującym 
czynnikiem, ale nie ignoruje ona pozostałych aspektów. Co więcej, jak pokazuje rys. 
2, do pokolenia tego należą jednostki, które cenią u pracodawcy takie aspekty jak 
wyrozumiałość wobec ludzi, współpraca z lokalną społecznością na rzecz rozwoju 
lokalnego czy możliwość tworzenia efektywnych zespołów roboczych. 
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Rysunek 2. Cechy doceniane przez pokolenie Y u pracodawcy
Figure 2. Characteristics of the employer that are acknowledged by Y generation

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

 Z perspektywy respondentów najbardziej oczekiwaną cechą pracodawcy (25%) 
jest otwartość na nowe pomysły i gotowość ich wdrażania. Ludzie z pokolenia Y to 
osoby kreatywne i pełne innowacyjnych inicjatyw. Najlepiej czują się w środowisku, 
które nie tylko umożliwia im oferowanie swoich pomysłów, ale umożliwia także ich 
wdrażanie i przetestowanie. Nie każdy pomysł jest doskonały i nie każdy się spraw-
dza, jednak z perspektywy pokolenia Y należy sprawdzać wszystkie, nawet te najmniej 
sensowne pozornie, ponieważ, bazując na wiedzy dostarczanej przez Internet, oni 
wiedzą, że nawet dziwaczne pomysły czasami się sprawdzają. Co więcej, są w stanie 
przytoczyć mnóstwo takich przykładów, natomiast na odrzucenie proponowanego 
rozwiązania bez jego sprawdzenia reagują znacznym spadkiem motywacji13. 

Y-i cenią także pracodawców, którzy współpracują z lokalnymi społecznościami 
w ramach tzw. „odpowiedzialności społecznej biznesu”. Pracując z przedstawicielami 
tego pokolenia, bezwarunkowo należy pamiętać o tym, jak nieograniczony mają oni 
dostęp do informacji, czerpanej głównie w Internetu, a zatem szerokiej, ale nie zawsze 
kompletnej i miarodajnej. Ma to zarówno zalety, jak i wady, a „wykształcony przez In-
ternet” pracownik ma określony punkt widzenia, ukształtowany przez oferowany mu 
natłok informacji, z którego stara się wydobyć rzeczywistą wiedzę, nie zawsze skutecz-
nie. Jest to informacja bardzo ważna dla menedżera, któremu niejednokrotnie przyj-

13  Badanie ankietowe było uzupełnione wywiadami z chętnymi respondentami, których celem było 
rozszerzenie odpowiedzi udzielonych w ramach kwestionariusza. 

 

 
 

0%

10%

20%

30%

13%
20%

17%

25%

15%

10%



Brak komunikacji niewerbalnej a skutki kierowania pokoleniem Y 249

dzie się zmagać z niejasnymi czy nieprawdziwymi danymi, które pracownik pozyskał 
z Internetu. Niestety, Internet, jakkolwiek może stanowić cenne źródło wiedzy, może 
także – zwłaszcza używany niewłaściwie – wprowadzać w błąd. 

Zagadnienie odpowiedzialności społecznej, obecnie bardzo popularne i  często 
dyskutowane w mediach społecznościowych, może faktycznie mieć kluczowe znacze-
nie przy wyborze miejsca pracy przez pracownika z pokolenia Y. Im więcej mówi się 
w mediach o konieczności podejmowania współpracy pomiędzy dużymi firmami (ale 
tymi mniejszymi także) a  lokalnymi stowarzyszeniami i  organizacjami pozarządo-
wymi na rzecz lokalnej społeczności, tym bardziej przedstawiciele pokolenia Y będą 
zwracali na te kwestie uwagę. Jest to niejako naturalną konsekwencją samego faktu, że 
generacja Y jest sterowana przez media, a szczególnie przez Internet. 

Wniosek ten można potwierdzić także tym, że aż 17% ankietowanych wskazało 
na możliwość tworzenia efektywnych zespołów roboczych w przedsiębiorstwie jako 
na czynnik sprzyjający przyjęciu oferty pracy. Postulat tworzenia skutecznych „te-
amów” to kolejna cecha charakterystyczna dla pokolenia Y, które postrzega współ-
pracę nie tyle jako cel, ale raczej jako środek do osiągnięcia celu. Współpraca w uję-
ciu tego pokolenia jest wyzwaniem, jest trudna, ale właśnie dzięki temu stanowi 
wartość, na którą należy kłaść nacisk. Pracownicy z  pokolenia Y, ze względu na 
swoje silne ukierunkowanie na sukces, w momencie, kiedy wchodzą świadomie we 
współpracę z zespołem, stanowią niejako determinantę sukcesu tego zespołu. Co 
więcej, to osoby, które cenią możliwość budowania efektywnego zespołu jako walor 
pracy w danym miejscu.

Pracownicy z pokolenia Y cenią także w pracodawcy stwarzanie im możliwości 
rozwoju zawodowego, aczkolwiek w  literaturze przedmiotu nieustannie powtarza 
się argument, że trudno zdobyć ich lojalność wobec pracodawcy i że dość chętnie 
zmieniają miejsce pracy, jeśli nowa oferta okazuje się bardziej kusząca, przy czym 
bardzo często nie mają tu znaczenia aspekty finansowe. Generacja Y kieruje się bo-
wiem w swoich wyborach życiowych wieloma różnymi czynnikami, które znacząco 
wykraczają poza wąskie ramy zakreślone przez karierę zawodową, co najlepiej uwi-
dacznia rys. 3. 
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Rysunek 3. Czynniki determinujące wybory życiowe przedstawicieli pokolenia Y 
Figure 3. Factors determining generation Y’s life decisions 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują, że trudno mówić o jakiejś 
konkretnej determinancie wyborów zawodowych podejmowanych przez przedsta-
wicieli pokolenia Y. Tym niemniej zarysowały się tu wyraźnie tendencje, które moż-
na określić jako charakterystyczne dla omawianego pokolenia. Wynika to głównie 
z tego, że generacja Y umyka na pozór racjonalizacji, ale jest to tylko pozorne wra-
żenie, ponieważ przedstawiciele generacji Y  są bardzo konkretni i  zdecydowani 
w kontekście dokonywanych wyborów życiowych. Jako pierwsze pokolenie w Pol-
sce mogą oni podejmować decyzje co do swojej przyszłości zawodowej, coś, czego 
nie znali ani ich rodzice, ani tym bardziej dziadkowie. I widać, że chcą takie decyzje 
podejmować, a kierują się przy tym różnorodnymi czynnikami.

Nie ma jednak wątpliwości, że dla aż 25% respondentów podejmowana praca jest 
po prostu poszukiwaniem sposobu na siebie, co zgadza się z ogólną charakterystyką 
przedstawicieli tego pokolenia. Pokolenie Y charakteryzuje brak zdefiniowania wła-
snych celów i tendencja do uciekania od odpowiedzialności. To ludzie, którzy pracują, 
bo potrzebują pieniędzy na zrealizowanie swoich potrzeb, ale nie dla wyższego celu 
czy dla rozwijania własnej kariery zawodowej. Ponieważ dysponują szerokim i niemal 
nieograniczonym dostępem do wiedzy dzięki Internetowi, nie boją się zmian i traktu-
ją kolejne stanowiska pracy po prostu jako kolejne doświadczenia.

Dla wielu respondentów (20%) stanowisko pracy oznacza wyzwanie. To podej-
ście typowe dla pokolenia Y. Zmieniają miejsce pracy tylko po to, żeby się spraw-
dzać, żeby eksperymentować ze swoimi umiejętnościami. Nie chodzi jednak tylko 
o  eksperymentowanie, ale o  znalezienie miejsca pracy, które zaspokoi wszystkie, 
nawet te najbardziej wysublimowane potrzeby jednostki. Tu nie ma godzenia się na 
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cokolwiek. Pokolenie Y nie chce „czegokolwiek”. Chce czegoś konkretnego, warto-
ściowego i rozwojowego. To ludzie, którzy nie chcą stać w miejscu, bo oni potrze-
bują ruchu – czy to będzie migracja pomiędzy kontynentami czy jedynie wędrów-
ka po szczeblach kariery, ale jak długo jest ruch, pokolenie Y odczuwa satysfakcję. 
W efekcie pracuje wydajniej i chętniej. 

Warto wspomnieć także o ciekawości, potrzebie przeżyć, ale także o potrzebie 
stabilizacji. Tym niemniej potrzeba stabilizacji determinuje wybory zawodowe za-
ledwie 11% respondentów, ale to także można uzasadnić poprzez odniesienie do 
specyfiki pokolenia Y. Mobilność, zmienność miejsca zatrudnienia w powiązaniu 
z miejscem zamieszkania, a raczej w oderwaniu od niego – to wszystko powoduje, 
że pracownik nie jest już przywiązany do jednego miejsca, a nawet wręcz przeciwnie 
– musi oderwać się od tego miejsca, by ruszyć dalej.

Pokolenie Y to pokolenie ludzi, którzy nie boją się wyzwań, wręcz przeciwnie – są 
ich głodni, co potwierdza rysunek 4. Z analizy ankiety wynika, że jest to pokolenie 
gotowe podejmować nowe zadania i poszukiwać nowych rozwiązań (25% ankieto-
wanych), a  aż 20% traktuje pracę jako wyzwanie. Dla pracodawcy ma to zarówno 
pewne zalety, jak i określone mankamenty. Z jednej strony bowiem są to pracownicy, 
którzy chętnie angażują się w zlecane zadania, a  im są one trudniejsze, tym więcej 
wykazują zapału do ich realizacji. Z drugiej jednak są swoistym wyzwaniem dla pra-
codawcy, ponieważ szybko mogą się znudzić, a  jeśli w pracy zabraknie ciekawych, 
nowych zadań, a zamiast tego wejdzie rutyna, taki pracownik wcześniej czy później 
zacznie się rozglądać za nowymi wyzwaniami i niewykluczone, że zmieni miejsce pra-
cy. Takiego pracownika można zatrzymać, ale należy stwarzać mu realne możliwości 
rozwoju zawodowego (10%), choć nie ma gwarancji, że to zawsze zadziała, ponieważ 
sami przedstawiciele pokolenia Y mają świadomość swojej nieustannej gotowości do 
zmian. Natomiast znacznie lepiej oddziałuje na nich zaangażowanie w  działalność 
firmy (17%), co oznacza, że odnajdują się znacznie lepiej na stanowiskach wymaga-
jących i związanych z podejmowaniem decyzji mających znaczenie dla przedsiębior-
stwa niż jako szeregowi wykonawcy poleceń wydawanych przez innych. 
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Rysunek 4. Otwartość pokolenia Y na wyzwania
Figure 4. Generation Y’s openness to challenges

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Trudno nie zgodzić się z  twierdzeniem, że pracownicy pokolenia Y mają bardzo 
duży potencjał, mają jednak także cechy, które sprawiają, że nie nadają się na każde 
stanowisko pracy, ponieważ potrzebują silnej motywacji (finansowa często nie jest wy-
starczająca), wyzwania i możliwości pełnego zaangażowania w życie przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie
 
W artykule pokazano, że pokolenie Y ma zarówno mocne, jak i słabe strony. Nie 

jest to sytuacja jednobiegunowa dla pracodawcy, a raczej otwierająca wiele ciekawych 
możliwości. Można bowiem skutecznie wykorzystać w pracy nie tylko tendencje do 
silnego angażowania się w  wykonywane zadania oraz wkładania w  nie wszystkich 
swoich możliwości i umiejętności, ale także ich otwartość na zmiany i potrzebę podej-
mowania decyzji istotnych dla firmy. Stwarzając takiemu pracownikowi możliwości 
sprawdzania własnych umiejętności i wiedzy, a jednocześnie dając mu poczucie, że 
jego praca jest ważna dla przedsiębiorstwa, można uzyskać lojalnego i pracowitego 
członka zespołu. Mówi się, że pokolenie Y charakteryzuje brak lojalności wobec pra-
codawcy, jednakże nie jest to twierdzenie w pełni uzasadnione. Stwarzając odpowied-
nie warunki, by pracownik Y czuł się doceniony i potrzebny, można zbudować także 
jego lojalność, ponieważ jej brak wynika najczęściej ze znudzenia i frustracji. 

Pracownik pokolenia Y  koncentruje się w  pracy na jej rzetelnym wykonaniu 
zgodnie z bardzo jasnymi wytycznymi dotyczącymi oczekiwań, jakie stawia mu firma 
i przełożony. Chce widzieć efekty swojej pracy zarówno w postaci wynagrodzenia, 
jak i osobistego wpływu na działanie biznesu. Jeśli kadra kierująca będzie posiadała 

openness to challenges 
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wiedzę dotyczącą postrzegania sfery zawodowej pokolenia generacji Y, to kierowała 
będzie tymi pracownikami w sposób bardzo zrozumiały dzięki jasnym wytycznym, 
konkretnym zadaniom, konstruktywnej informacji zwrotnej, jasnemu celowi. 

Komunikacja niewerbalna jest przez pokolenie Y mniej rozpoznawana. Braki w ko-
munikacji niewerbalnej wśród przedstawicieli pokolenia Y mogą, ale nie muszą być dla 
pracodawcy trudnością, bo przyjmując pewne założenia odnoszące się do charaktery-
styki tego pokolenia i tworząc sytuację wspierającą mocne strony i zalety jego przedsta-
wicieli, można zbudować z takich osób silny, energiczny, elastyczny i efektywny zespół.
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