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– Google Poland w kategoriach biznes (kie-
runki ekonomiczne) oraz IT

–	 Skanska	w	kategorii	inżynieria
–	 Bayer	w	kategorii	nauki	ścisłe
–	 TVN	w	kategorii	nauki	humanistyczne
– Ernst & Young w kategorii prawo
–	 Centrum	Medyczne	ENEL-MED	w	 kate-
gorii	medycyna	i	farmacja	

Kluczowym	celem	studentów	pozostaje	stabi-
lizacja	zatrudnienia,	którą	jako	jeden	z	najważ-
niejszych	 czynników	 wskazało	 aż	 65	 proc.	 bio-
rących	udział	w	badaniu	studentów.	Ważna	jest	
także	możliwość	 stania	 się	 specjalistą	 i	 eksper-
tem	w	danej	dziedzinie.

Premie startowe dla młodych rolników 
Rusza	nabór	wniosków	na	premie	na	start	dla	

młodych	 rolników.	 Jest	 o	 co	 się	 starać,	 bo	 do	
wzięcia	jest	nawet	sto	tysięcy	złotych	na	jednego	
gospodarza.	Unijne	pieniądze	mają	pomóc	mło-
dym	rolnikom	w	prowadzeniu	biznesu.	–	Te	środ-
ki	przede	wszystkim	są	wykorzystywane	na	zakup	
maszyn,	urządzeń,	ciągników,	można	powiedzieć	
na	 wyposażenie	 gospodarstwa.	 Nowa	 technika,	
nowa	technologia.	Młodzi	ludzie,	którzy	decydują	
się	na	pozostanie	na	gospodarstwie	chcą	rozwijać	
się	także	w	oparciu	o	nowoczesne	maszyny	i	urzą-
dzenia	–	podkreśla	prezes	Agencji	Restrukturyza-
cji	i	Modernizacji	Rolnictwa	Andrzej	Gross.	
Agencja	 szacuje,	 że	 z	 puli	 blisko	 800	milio-

nów	złotych	skorzysta	prawie	8	tysięcy	młodych	
rolników.	 Jest	 to	 już	 piąty	 nabór	 na	 fundusze	
ułatwiające	 start	młodym	gospodarzom	prowa-
dzony	w	ramach	PROW	2007-2013.	Ostatni	miał	
miejsce	w	2011	roku.

Stracone pokolenie czy szansa 
dla ambitnych?

75	milionów	młodych	osób	na	świecie	w	wie-
ku	15-24	l.	jest	bezrobotnych	–	wynika	z	danych	
Międzynarodowej	 Organizacji	 Pracy.	 Wśród	
tych,	którzy	pracę	posiadają,	blisko	połowa	uwa-
ża,	że	w	chwili	jej	podjęcia	nie	była	odpowiednio	
przygotowana	 do	 wykonywania	 powierzonych	
im	obowiązków.	Pomimo	wysokiej	stopy	bezro-
bocia	 w	 większości	 krajów	 europejskich,	 wielu	
pracodawców	 nie	 może	 znaleźć	 odpowiednich	
kandydatów	do	pracy.	Umiejętności	młodych	są	
w niewielkim stopniu dostosowane do potrzeb 
rynku.	Ten	stan	dotyczy	także	Polski.
Jak	wynika	z	opublikowanego	właśnie	rapor-

tu	 Instytutu	Rachunkowości	Zarządczej	CIMA	
„Addressing	 the	 Employability	 Crisis.	 Recon-
necting	education	skills	and	jobs”,	tylko	42	proc.	
pracodawców	uważa,	że	pracownicy	zatrudnieni	
w	ciągu	ostatniego	roku	byli	odpowiednio	przy-
gotowani	do	pracy.	Podobnego	zdania	są	młodzi	
–	45	proc.	twierdzi,	że	w	procesie	kształcenia	nie	

przede	 wszystkim	 atmosfera	 (28	 proc.	 wysta-
wionych	 ocen	 było	 pozytywnych),	 wynagrodze-
nie	 (14	 proc.),	 możliwości	 rozwoju	 i	 awansu	
(14	proc.),	 lokalizacja	 (12	proc.)	 oraz	 elastycz-
ny	czas	pracy	(12	proc.).	Natomiast	negatywnie	
pracownicy	 wypowiadają	 się	 najczęściej	 o	 wy-
nagrodzeniu	 (26	 proc.	 wystawionych	 ocen	 ne-
gatywnych),	 stresie	 (20	 proc.),	 korporacyjności	
(12	proc.),	a	także	możliwości	rozwoju	i	awansu	
(10	proc.)	–	to	właśnie	te	czynniki	powodują	nie-
zadowolenie	z	pracy	oraz	mogą	być	pobudką	do	
zmiany	miejsca	zatrudnienia.

Najlepsze branże w przyszłości
Żeby	 uchronić	 się	 przed	 bezrobociem,	 trze-

ba	 wybrać	 przyszły	 zawód	 nie	 tylko	 w	 oparciu	
o	 własne	 predyspozycje,	 ale	 także	 uwzględnia-
jąc	zmieniające	się	 trendy	 i	potrzeby	rynku	pra-
cy.	W	 jakich	 sektorach	 będzie	 zapotrzebowanie	
w	perspektywie	5-10	lat?	Z	danych	Work	Service	
wynika,	że	największe	szanse	na	znalezienie	pracy	
będą	mieli	przede	wszystkim	absolwenci	kierun-
ków	informatycznych.	W	sektorze	IT	można	tak-
że	 liczyć	na	najwyższe	wynagrodzenie	na	starcie	
kariery	w	porównaniu	z	innymi	branżami.	Deficyt	
informatyków	i	programistów	w	tym	roku	sięgnie	
w	Polsce	31	proc.	 i	 jest	wyższy	niż	w	roku	ubie-
głym.	W	związku	z	coraz	silniejszym	wkraczaniem	
technologii	IT	w	naszą	codzienność	popyt	na	pra-
cowników	w	tej	branży	będzie	coraz	większy.
Rosnącego	 zapotrzebowania	 na	 fachowców	

doświadcza	także	sektor	związany	z	branżą	mo-
toryzacyjną	 i	 nowymi	 technologiami.	 To	 jedna	
z	 najdynamiczniej	 rozwijających	 się	 branż	 nie	
tylko	w	Polsce,	 ale	 i	na	 świecie.	 –	Mechatroni-
ka	 czy	 inżynieria	procesowa	nie	należą	do	naj-
łatwiejszych	kierunków	studiów,	a	mimo	to,	od	
kilku	lat	kierunki	ścisłe	cieszą	się	coraz	większą	
popularnością.	 To	 znak,	 że	 młodzi	 mają	 coraz	
większą	 wiedzę	 na	 temat	 rozwoju	 gospodarki	
i	rynku	pracy.	Zaczynają	świadomie	decydować	
się	na	te	kierunki,	po	których	nie	będzie	proble-
mu	ze	znalezieniem	pracy	–	mówi	Krzysztof	In-
glot,	dyrektor	działu	rozwoju	rynków.
Do	 łask	wracają	 zawody	 zaufania	publiczne-

go.	Lekarz,	prawnik,	czy	opiekun	to	zawody,	na	
których	rośnie	lub	utrzymuje	się	popyt	w	Polsce	
i	u	naszych	zachodnich	 sąsiadów.	 Jeden	z	wyż-
szych	 deficytów	 pracowników	 widać	 w	 branży	
medycznej.

Idealny Pracodawca 2014
Według	Universum	Student	Survey,	studenci	

chcieliby	pracować	m.in.	w	TVN,	Google,	firmie	
Skanska.	W	plebiscycie	uczestniczyło	ponad	23	
tys.	studentów.	Każdy	z	nich	wskazał	średnio	aż	
trzy	firmy,	które	uważa	za	najlepsze	miejsce	do	
pracy.	Ostatecznie	tytuły	Idealnego	Pracodawcy	
otrzymali:

Projekt o urlopach rodzicielskich  
m.in. dla samotnych ojców

Gotowy	jest	projekt	ustawy,	która	pozwoli	uzy-
skać	 m.in.	 samotnym	 ojcom	 urlop	 rodzicielski	
i	zasiłek	z	tego	tytułu	w	przypadku	śmierci	mat-
ki.	W	razie	 śmierci	matki,	porzucenia	przez	nią	
dziecka,	 gdy	matka	ma	orzeczenie	o	niezdolno-
ści	do	samodzielnej	egzystencji	 lub	stan	zdrowia	
uniemożliwia	jej	osobiste	sprawowanie	opieki	nad	
dzieckiem	zasiłek	macierzyński	i	urlop	rodziciel-
ski	 przysługiwać	 będą	ojcu	dziecka	 lub	 innemu,	
ubezpieczonemu	członkowi	najbliższej	rodziny.	
Rozwiązanie	powstało	na	kanwie	sprawy	Da-

niela	 Andrzejaka	 –	 ojciec	 piątki	 dzieci	 został	
z	nimi	sam,	ponieważ	matka	zmarła	przy	poro-
dzie;	ZUS	odmówił	mężczyźnie	udzielenia	urlo-
pu	rodzicielskiego,	ponieważ	jego	żona	nie	pra-
cowała.	On	sam	był	zatrudniony	i	ubezpieczony.	
–	 W	 tym	 konkretnym	 przypadku	 sytuacja	 jest	
trudna,	ale	i	jasna,	bo	osoba	jest	ubezpieczona,	
została	 sama	 z	 maleńkim	 dzieckiem,	 nad	 któ-
rym	musi	sprawować	opiekę	i	musimy	wypłacić	
zasiłek.	Przepis	jest	jednak	szerszy	i	gwarantuje	
podobne	rozwiązanie	 także	na	wypadek	porzu-
cenia	dziecka	czy	np.	niepełnosprawności	matki	
–	podkreśla	wiceminister	pracy	Marek	Bucior.	

Pożyczki na założenie własnego biznesu 
Młodzi	ludzie	z	całej	Polski	mogą	ubiegać	się	

o	pożyczki	na	założenie	firmy	w	ramach	rządowe-
go	programu	„Wsparcie	w	starcie”;	do	rozdziele-
nia	jest	60	mln	zł.	Do	tej	pory	z	pomocy	skorzysta-
ło	40	absolwentów	szkół	wyższych	i	studentów.	
Celem	programu	jest	m.in.	tworzenie	nowych	

miejsc	pracy	oraz	promocja	zatrudnienia	wśród	
młodych	 osób.	 O	 pieniądze	 mogą	 ubiegać	 się	
bezrobotni	absolwenci	szkół	wyższych	oraz	stu-
denci	ostatniego	roku	studiów.	Mogą	oni	otrzy-
mać	dwa	rodzaje	pożyczek:	do	70	tys.	zł	na	za-
łożenie	firmy	oraz	do	20	tys.	zł	na	zatrudnienie	
pracownika.	 Kredyty	 są	 przyznawane	 na	 pre-
ferencyjnych	 warunkach:	 z	 oprocentowaniem	
w	skali	roku	na	poziomie	0,69	proc.	oraz	okre-
sem	 spłaty	 do	 7	 lat.	Dodatkowo	 kredytobiorca	
ma	spłacać	przez	pierwszy	rok	tylko	odsetki.	
Początkowo	 pożyczki	 były	 udzielane	 tylko	

w	trzech	województwach	–	mazowieckim,	mało-
polskim	i	świętokrzyskim.	Teraz,	dzięki	reformie	
urzędów	pracy,	mogą	z	niej	skorzystać	młodzi	lu-
dzie	w	całym	kraju.

Jak pracownicy oceniają pracodawców? 
Co	 pracownicy	 cenią	 najbardziej	 u	 swoich	

pracodawców?	 Na	 co	 narzekają	 najczęściej?	
Jaką	 ogólną	 ocenę	wystawiają	 swoim	 obecnym	
i	byłym	pracodawcom?	
Użytkownicy	 portalu	 GoldenLine	 uznali,	 że	

aspekty	 pracy,	 które	 pracownicy	 doceniają	 to	
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klaruje,	że	nie	zrezygnuje	z	posady,	pomimo	że	
20	proc.	z	nich	uznaje	swoje	zajęcie	za	zbyt	ob-
ciążające	psychicznie.

W co czwartej rodzinie bezrobotni
W	co	czwartej	polskiej	 rodzinie	 (25	proc.)	 są	

osoby	 bezrobotne	 i	 poszukujące	 pracy;	 prawie	
trzy	piąte	respondentów	(58	proc.)	określających	
się	 jako	 bezrobotni	 pozostaje	 bez	 pracy	 dłużej	
niż	 rok	 –	 wynika	 z	 sondażu	 przeprowadzonego	
przez	CBOS.	Na	 problem	 bezrobocia	w	 swoich	
rodzinach	najczęściej	zwracają	uwagę	responden-
ci	o	najniższych	dochodach	–	55	proc.	 i	źle	oce-
niający	 sytuację	materialną	 swoich	 gospodarstw	
domowych	–	43	proc.	Najczęściej	są	to	robotnicy	
niewykwalifikowani	 –	 36	 proc.,	 ale	 też	 prywatni	
przedsiębiorcy	–	33	proc.,	gospodynie	domowe	–	
33	proc.	oraz	renciści	–	30	proc.	O	bezrobotnych	
w	swojej	rodzinie	częściej	mówią	też	respondenci	
w	wieku	od	25	do	34	lat	(32	proc.)	oraz	od	45	do	
54	lat	(30	proc.),	a	także	badani	z	wykształceniem	
podstawowym	lub	gimnazjalnym	(31	proc.)	oraz	
mieszkańcy	wsi	(29	proc.).

dostarczyć	 na	 polski	 rynek	 pracy	 absolwentów	
posiadających	 potrzebne	 firmom	 umiejętności.	
Tempo	 zmian	 zachodzących	 we	 współczesnym	
świecie	wymusza	na	pracownikach	coraz	większą	
presję,	aby	dopasowywać	swoją	wiedzę	i	kompe-
tencje	do	realnych	potrzeb	pracodawcy.

Stres w pracy
Ponad	 dwie	 trzecie	 pracowników	 uznaje	

stres	 za	 główny	 powód	 ich	 rezygnacji	 z	 pracy	
lub	bezpośrednią	przyczynę	rozważenia	decyzji	
o	możliwym	odejściu	 –	wynika	 z	 globalnej	 an-
kiety	Monster.com.	Stresujące	środowisko	pra-
cy	najbardziej	przeszkadza	Francuzom	i	Brytyj-
czykom	–	prawie	połowa	z	nich	odeszła	z	firmy,	
podając	za	powód	przemęczenie	spowodowane	
wysokim	poziomem	stresu.	Tylko	10	proc.	fran-
cuskich	respondentów	nie	planuje	zmiany	pra-
codawcy	 z	 takiego	 powodu.	 44	 proc.	Kanadyj-
czyków	i	42	proc.	Amerykanów	podjęło	decyzję	
o	zmianie	pracodawcy	właśnie	z	powodu	stresu.	
Najbardziej	 odporną	 narodowością	 okazali	 się	
mieszkańcy	 Indii	 –	 prawie	 60	 proc.	 z	 nich	 de-

zostali	 odpowiednio	 przygotowani	 do	 podjęcia	
zatrudnienia.	Co	ciekawe,	innego	zdania	są	oso-
by,	które	zajmują	się	kształceniem	–	aż	72	proc.	
nauczycieli	 uważa,	 że	 ich	 absolwenci	 są	 gotowi	
do	podjęcia	pracy	na	podstawowym	stanowisku	
w	wybranej	branży.	Istnieje	zatem	wyraźny	roz-
dźwięk	 między	 poglądami	 wykładowców	 a	 sa-
mych	zainteresowanych.
Zmiany	w	poziomie	zatrudnienia	i	charakterze	

podejmowanej	 pracy	 są	 w	 głównej	 mierze	 spo-
wodowane	postępem	technologicznym.	Fakt	 ten	
pozwala	przypuszczać,	 że	 sytuacja	ma	charakter	
długoterminowy.	Popyt	 na	najbardziej	 utalento-
wanych	 pracowników	wzrasta,	 ponieważ	 prowa-
dzenie	 firmy	 staje	 się	 procesem	 coraz	 bardziej	
złożonym.	Wiele	osób	nie	 jest	w	stanie	 sprostać	
wymaganiom	 pracodawców	 ze	względu	 na	 brak	
umiejętności	 technicznych	 i	 zawodowych,	 nie-
zbędnych,	 aby	 zdobyć	 dobrze	 płatną	 i	 satysfak-
cjonującą	pracę.	Tym	samym	wysokie	bezrobocie	
nie	przekłada	 się	na	 łatwiejsze	znajdowanie	wy-
kwalifikowanych	pracowników.	 Jak	mówi	 Jakub	
Bejnarowicz,	 Country	 Manager	 CIMA	 Polska,	
dotychczasowy	model	 edukacji	 nie	 jest	w	 stanie	

Eksperci	przekonują,	że	młodzi	ludzie	co-
raz	częściej	szukają	studiów	pod	kątem	per-
spektyw	 zatrudnienia.	 Podkreślają	 również,	
że	 zwiększa	 się	 zapotrzebowanie	 na	 rynku	
pracy	na	absolwentów	Zdrowia	Publicznego.	
Jest	to	interdyscyplinarny	kierunek	studiów,	
łączący	kształcenie	 z	 zakresu	nauk	medycz-
nych	z	wiedzą	z	dziedzin	zarządzania,	ekono-
mii,	 nauk	 społecznych,	 prawa	oraz	ochrony	
środowiska.	Właśnie	taki	charakter	mają	stu-
dia	na	tym	kierunku	w	Wyższej Szkole Eko-
logii i Zarządzania w Warszawie.	 Uczelnia	
proponuje	 na	 Zdrowiu Publicznym	 cztery	
specjalności,	 gwarantujące	 szeroki	wachlarz	
perspektyw	zatrudnienia.

Specjalność	Organizacja opieki senioralnej 
przygotowuje	fachowców	z	zakresu	zarządza-
nia	usługami	zdrowotnymi	i	opiekuńczymi	dla	
osób	w	wieku	podeszłym	oraz	organizacji	pla-
cówek	zapewniających	opiekę	nad	seniorami.	
Specjalność	 stanowi	odpowiedź	na	 zapotrze-
bowanie	ze	strony	„starzejącego	się	społeczeń-
stwa”,	w	którym	znaczącemu	wydłużeniu	życia	
towarzyszy	potrzeba	fachowego	wspomagania	
jego	 jakości.	 Z	 kolei	 specjalność	 Wellness 
i SPA		przygotowuje	fachowców	z	zakresu	or-
ganizacji	i	zarządzania	placówkami	i	ośrodka-
mi	prowadzącymi	działalność	usługową	w	za-
kresie	wellness	i	SPA.	Absolwenci	zyskają	wie-
dzę	i	umiejętności	pozwalające	na	organizację	
m.in.	specjalistycznych	usług	z	zakresu	fizjote-
rapii	(w	tym:	balneoterapii,	klimatoterapii,	hy-
droterapii,	masażu	 leczniczego,	kinezyterapii	
i	fizykoterapii),	odnowy	biologicznej,	psycho-
terapii,	dietetyki,	czy	muzykoterapii.	
Kolejnymi	 interesującymi	 specjalnościa-

mi	 proponowanymi	 na	 tym	 kierunku	 przez	
WSEiZ	są:	Zdrowie i środowisko oraz Zarzą-
dzanie ochroną zdrowia i danymi medyczny-
mi.	Pierwsza	z	nich	przygotowuje	specjalistów	
w	zakresie	prognozowania,	identyfikacji,	oce-
ny	 i	 eliminowania	 środowiskowych	 zagrożeń	
zdrowia	powodowanych	przez	czynniki	fizycz-
ne,	chemiczne,	biologiczne	i	psychospołeczne,	

jak	również	projektowania	i	wdrażania	działań	
i	programów	zapobiegania	szkodliwemu	dzia-
łaniu	czynników	środowiskowych	oraz	komu-
nikowania	o	zagrożeniu.	Zaś	druga	w	dziedzi-
nie	zarządzania	usługami	zdrowotnymi,	dzię-
ki	 integracji	 wiedzy	 z	 dziedzin	 medycznych	
z	 kompetencjami	 z	 zakresu	 ekonomii	 i	 za-
rządzania,	 co	 stanowi	 rękojmię	 racjonalnego	
gospodarowania	 środkami	 podmiotów	 lecz-
niczych.	 Atutem	 specjalności	 jest	 uzyskanie	
przez	 absolwentów	 poszukiwanych	 na	 rynku	
pracy	 kompetencji	 z	 zakresu	 pozyskiwania,	
archiwizacji,	 zabezpieczenia,	 przetwarzania,	
przesyłania	i	prezentacji	danych	medycznych.
Uczelnia	współpracuje	na	podstawie	umów	

i	porozumień	z	partnerami	z	sektora	ochrony	
zdrowia,	umożliwiając	studentom	kształcenie	
praktyczne	oraz	nawiązanie	kontaktów	z	po-
tencjalnymi	 przyszłymi	 pracodawcami.	 Na	
Wydziale	Ekologii	WSEiZ	działa	Rada	Pra-
codawców,	która	doradza,	jak	najlepiej	przy-
gotować	absolwentów	do	pracy	zawodowej.

Sławomir Baczulis 
– rzecznik prasowy 

Wyższej Szkoły Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie

Absolwenci zdrowia publicznego 
poszukiwani na rynku pracy


